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ОБЛИК, ЗНАЧЕЊЕ И УПОТРЕБА ОДРЕЂЕНОГ И

НЕОДРЕЂЕНОГ ПРИДЕВСКОГ ВИДА У

СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ

II

ПОСЕБНИ ДЕОк

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ФУНКЦИЈА

ПРИДЕВ У ФУНКЦИЈИ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ одPЕЂЕНЕ ЈЕДинкв

87. Говорећи о индивидуалном плану (исп. чл. 52—55), ми смо

показали која све средства и у којим условима погодују и омогућавају

идентификацију, тј. идентификативно маркирање јединке о којој је

реч (исп. чл. 61—74). :

Поменули смо да је за идентификацију основно: могућност ука

зивања на место које дата јединка у извесном тренутку заузима — а)

директно, у непосредном обраћању слушаоцу (Додај ми ову књигу)

односно б) анафорски, асоцијацијом на место или друге односе и окол

ности које су за јединку у извесном, ранијем тренутку биле релевантне

(Кад ћеш ми вратити ону књигу) итд. -

Ови и други индикатори одређене јединке, међутим, могу се по

казати недовољни (или се само сматрати недовољним) нарочито онда

када критеријум места и времена није довољно селективан (Додај ми

ону књигу — и сл. може бити недовољно да би саговорник могао си

гурно знати на коју тачно књигу говорно лице у ствари мисли), па се

морају узети у помоћ и друга детерминативна средства. Једно од нај

јачих у том правцу је особина — придевска детерминација, упућивање

на именичку јединку особином којом се она у датим границама искључиво

одликује за разлику од других које ту особину немају, или у говорној

ситуацији за њих није карактеристична, или се као карактеристична

(уочљива и сл.) не открива (Додај ми ону, плаву књигу). - -

88. Зависно од тога да ли је придев сам довољан да обави иден

тификацију дате, одређене јединке или су за то потребна (или говорно

лице само сматра да су потребна) и друга детерминативна средства,

* Први, Општи део овога рада објављен је раније, у Јужнословенском фи

лологу, књ. ХХVIII, св. 1-2, 1969. г., стр. 321—386. . . -
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Можемо говорити о, да тако кажемо, идентификацији јединке „непо

дупртим“ придевом (придев сам обавља идентификацију) односно о

идентификацији јединке „подупртим“ придевом (уз помоћ још којег

детерминатора).

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЈЕДИНКЕ НЕПОДУПРТИМ ПРИДЕВОМ

89. Да би се обавила идентификација „неподупртим“ придевом,

тј. само на основу карактеристичне особине дате јединке, морају бити

задовољени следећи предуслови:

a) сужени збир јединки, тј. мора на неки начин бити евидентно

да на извесном месту у тренутку говора егзистирају бар две јединке

онога што именица значи, односно да дато место у датом временском

размаку омогућава егзистенцију две или већег броја јединки. У сваком

случају збир јединки је сужен у извесне границе; -

б) само једна од њих одликује се исказаном особином или се

она само за дату јединку јавља као карактеристична у тим границама;

в) говорно лице, помињући особину, супротставља дату јединку

осталима (које се њоме не одликују) а лице коме се говор упућује мора

бити у стању да властитим средствима опажања или мишљења, на ос

нову атрибутске везе „придев+именица“, одреди о којој је тачно је

динки реч, тј. мора му бити позната (евидентна) посебна везаност осо

бине и јединке“. -
-

Као што ће се из примера видети, у оваквим се случајевима при

дев употребљава увек у — дуже м о бл и ку, у свих писаца и од

најранијих времена.

Исп. примере“: -

Вук НЗ: А господар . . . рече неваљалога слугу баците у

тамницу најкрајњу (66). У капетана пак једнога бијаше слуга

** У противном, спрега придева и именице могла би се схватити или „шире“,

као критеријум суженог збира (исп. „Читам савремени роман“ = сваки савремени

роман) или као било која јединка таквог збира (исп. „Читам савремени роман =

неки савремени роман) односно „етикетски“ (исп. „Ја читам савремени, а не класични

роман“) и сл.

* Треба напоменути да писана језичка грађа не даје за ову ситуацију („не

подупрти“ придев) много примера, јер је идентификација само придевом најкарак

теристичнија за непосредни, живи говор (кад се на јединку упућује директно и сл.;

исп. честе случајеве у свакодневној говорној пракси: „Обуци ново одело“. — „Где

ми је зелени шал?“ — „Састанак ће се одржати у великој сали“. — „Постави округли

сто у дневну собу“. — „То се десило на новом мосту“.—„Чекаћу те пред улазним вра

тима“. — „Био сам у Народном позоришту“ — итд).
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болестан. .. (Капетан) посла к њему (Исусу) старјешине . . .

да би дошао... И вративши се послани нађоше болеснога слугу

здрава (149). Жена имајући десет динара... изгуби један динар

. . . . И нашавши (га) сазове другарице . . . говорећи: ја нађох

динар изгубљени (178). - . . . . . . . . .

ИEC: Од Руса (је) био осим поменутога маркиза . . . и генерал

(72). Новопостављени комендат ... отишао (119). За ... заслуге

(по поменутом писму . . .) поклони му Ћесар . . . племићство

(297). Тада он - опет пређе :... у речени фрајкор (297). Још

није добио од цара рескрипта на горепоменути орден (319).

То све показује, да је он у особитој милости код новога Цара

(343). Новопостављени му војвода каже вољу ћесареву (362).

НПр: (Усуд) написао ми је поменути Грујо (Х). Послало ми је

(приповетке) . . . по наредби поменутог попа . . . једно ђаче (ХП).

ВП: Ако би имали, што послати ми, пошаљите овдје, ја једнако

сједим у староме квартиру (V, 406).

Анд: У централном стубу моста . . . има један већи отвор (11).

Тада су видели двојицу сељака... Овога који је био обезна

њен . . . везали су лако . . . Пљевак се . . . нагну . . . над везаног

сељака (40). Пљевљак је пошао за њима . . . не скидајући погледа

са везаног сељака (40). Ухваћени сељак је унесен у један од

кућерака (40). Пљевљак ... почео да испитује везаног сељака

(40). Ковач . . . клече поред везаног човека (44). Сејмени су

раздрешили вериге и разголитили сељаку грудни кош... Сви

ма су им руке биле упрљане и свуда су и по полуголом сељаку

и по њима остављале црне трагове (43). Абидага, Пљевљак

и везани човек кретали су се и говорили као глумци (45). Мер

шан. . . . пресече то испупчено место унакрст . . . . Још два-три

ударца и на просеченом месту стаде да избија . . .: шиљак (49).

Два дана после Арифбега стигао је и . . . Антоније. Тосун-ефен

дија га је претставио новом поверенику (61—62). Сада се видело

да . . . неће бити само мост, него и један хан. . . . На уласку у

чаршију . . . има . . . зараванак... На том зараванку почела је

градња новог хана (63). На зараванку . . : већ је стајао нови

хан, ослобођен скела (65). Почело је да се шапуће како је осу

ђени сељак био невин (60). Кад је било јасно да новац неће

стићи . . . напустише сви, па и нови мутевелија (управник),

бригу о згради (77). - - - - -

Кал: Просјак . . . с помоћу штапова . . . почне своје споре кора

ке . . . Турчин . . . шаљивчина рече: . . . yндеваљ... Али нитко
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се не осврне на његову шалу, јер им је позорност заокупило

чудновато кретање крњега човјека (99). Просјак... пробрао

је пут до . . . града... Тамо је хтио к старом тежачком пека

ру... Стари пекар је просјацима радо давао ноћиште (110).

Ков. Плавушац . . . позорно слушаше новога говорника (54—55).

Сада ми дајте препис страшнога говора (78). Чланове друштва

то је више затекло, него да је половица старога свијета про

пала у море (81). Видиш... како је велики старац изнемогао

(81). Ипак је дични претседник далеко чувени добротвор...

— глупан (82). Уљеваху (ми) у душу... јасне појмове о новом

свијету (110). Она је тако лукаво . . . такове (љубавне) прилике

удешавала, да није баш никакве црне мрље на сјајном обзор

ју новога брака замијетио њезин зачарани трхоноша — провид

ник (114). На дан кад је долазио великаш . . . скупили се

сељаци... да дочекају високога сусједа (115). Што је пако вјер

нога слугу увелике удовољавало — бијаше то што је господар

- слијепо одобравао његове рачуне (118). Јаков (је) најоданији

тајник младога господина (126). Буде ли овдје пуна шака браде,

остаће нешто и за младога господина (126). И ви ћете, Марти

не, са мном! Лакше ће нам вјеровати милостиви господин

(134). — Старче, дођидер на чашу . . . вина... Старац

се није дао дуго наговарати... Јаков (шуљао) се натраг до

спиље гдје је захpкао пијани... старац (136). — Шта се не из

диреш, глупане!... — мрмљаше омамљени сељак (136). Црни

Јаков... поскочи притегну пијаног сељака и потјера бедевију

(136). Дорица кад је чула глас младога господина. . . скочи и

затисне своје нокте у живо тијело младога господина (150).

А онда... предиковаше ружни просјак. . . окрену се ружни

просјак на трбух и ушути (192). И однесем... посудицу масти

ружноме просјаку (194).

. Коч: Сад суд, веле, почиње постављати кнезове . . . стари се кнез

огријешио нешто о царевину (132). Стари се кнез, веле, „за

ваљује“ на служби (132).

Ћоп 2: У његовој петој години, кад му је умрла мајка, добри и

осјетљиви ујак узео је дјечака к себи (22). — Још од Ђурђев

дана, нисам видио старине — сјетио се бјегунац... далеко је

за њим остало... бјекство и луди трк (29). Виде, виде, овај

мали плаче... Окружен подругљивом грајом, уплакани мали

шан сасвим се изгуби (40). Читава гомила ђака... нико (се)

није усуђивао да приђе ближе, јер је замукли и намргођени
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дјечак држао у рукама комад летве (43). Тодор се . . . из

губи у томе... богатом свијету... зечева . . . (један) зец је,

уздигнутих ушију, потпуно мирно чучао гледајући у дјеча

ка... Тодор се врцну ... уплашени зец клисну бестрага (41—

42). Тако су Тодора премјестили са старога мјеста (46).

Сава . . . је стајао, блијед . . . потиштено . . . Ама пустите ме,

људи, ... Шта сам ја коме крив! — То ти питај кога другог

... Тако би се обрецнуо на брижног сељака (52). У тој гомили

. ова очинска пажња дјеловала је као мелем на мрког момка

(53). Чекајући да се искупе остали, фра Божо Чавор излагао

младом учитељу (72). Невидљиви саговорник није му вјеровао,

па се Благоје све више љутио (98). Упорни и весели момак

још се увијек није дао (129). (Капетановић) нимало не зазире

од извршеног чишћења (убијања људи) (135).

Шим: Заређале приче о окамењеним краљицама . . . у тамном

језеру (55). Сњег све засипље стари млин. Лепршају паху

љице... а он све хода око старог, пустог млина . . . а вода кло

поће испод старог пустог млина (56—57). Очу се ... топот...

коња... На њему се указа млад алкар ... Вршак копља про

јури... крај „алке“... а млади алкар, још блеђи него прије,

успе се на алкарску ложу (125). Па зато хтједоше да јој се

суди по старом обичају. А стари обичај био ваки (145). То је

био ждријебац ујца њезина, Миоковца... Она се радовала

чиломе коњу (161). Петрица (доби) цекин, нов, новцат. Петри

ца . . . упути се кући, да међу своје бијеле, сребрне талијере

положи жути, нови цекин (164). Господарица правог ђердана

носила га не само дјевојком већ и као млада невјеста (167).

Опет се развеселила, а особито кад би гледала своје ново рухо.

Петрица (је) нестрпљиво очекивала када ће она у новом руху

и ђердану (поћи) на један од (сајмова) (185). Сјетила се оних

цјелова којима је обасу кад јој нађе у дубрави изгубљени цекин

(189). Код њезине постеље био ковчег пун свадбенога руха,

па талијери и дукати за несуђени ђердан (189). Брзо стаде ре

ђати трупац. . . нека би Бошко могао започети наумљени посао

(194).

Лал: Крупан младић у . . . кабаници ... сједи... и брани се ... По

маже му плав љепушкаст ђак ... Крупни младић подиже глас

(93). Било му је сумњиво што је Јован... закаснио на заказани

састанак (103). „То је назеб“ чујем један сив алт . . . „Ради

форме“ понови сиви алт (67—68). Први његов сусјед... био
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је адвокат Теодоровић. Тај велики господин имао је сина . . .

толико размаженог да му нису смели бранити чак ни да голу

бари ... Тако је млади господин . . . чим је чуо (за)

- колосалног „плавца“... чучао два сата у тамбурашевом

голубињаку (47). Стари барон се већ љутио што је и спавала

(86). Жути пас је за све то време кружио по тргу (94). Она

“ му је признала да је означени друг није сачекао где је требало

* (129).

“Ћос: — Још вам траје стари капут — рече Вукашин ... са

“ подругљивим осмехом (172). Срела се са очима иконе: оне су

је гледале са таквом . . . мржњом да она није могла да изусти

спремљени молитвени поздрав (123).

Била једном једна мала девојчица... Она је за празник

добила диван црвени џемпер. .. Сутрадан (је) добила и (џем

пер) од шпагетa ... Мамица отишла до ормана и . . . казала

црвеном џемперу: Зар се тако ради? Црвени џемпер... прому

цао: — Опростите . . . више не уједам... Катарина га поглади,

а црвени џемпер уистину више није гризао (М. Мацурек, По

летарац, 1966, 7/6—7).
-

| На исти начин употребљавају се ти (дужи) облици и у материјалу

који пружају наше старе повеље и писма:

* Пов: Два сакŠлia wсташе печакена потк печатко више реченога нитрк

ополита (22). (Ови исти запис . . . сš налик wставили на листš . . .

више речени поклисауке (23). Приесмо . . . керг 8 . . wк . . . кише

писанога поклада (30). Прилиислиw 8 киер.8 . . . yeЧеноли 8 . . . Кнез8 (34).

Речени поклади да не коланк речни . . . коевода . . . 8зети (45).

Таи часк ви се . . . по оa"нw“ тестаментš детоналw (80). Како

е хтikнке . . . именованwга г"на (81)“ -

Стабилизована варијанта

90. Случај идентификације неподупртим придевом имамо и у

извесним стабилизованим спрегама, где мање или више стална, ухо

дана веза придева и именице најчешће има лексикализовани карактер,

“ Сличних примера има веома много у повељама. Овде се ограничавамо само

на неколико, јер известан стреpeoтипни стил у њима не пружа материјала за разно

врсније примере.
-

-
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а обично означава какво име (властито, географско), назив (каквог

појма), надимак и сл. При овоме је битно да веза придева и именице увек

имплицира тачно одређену индивидуу, односно индивидуални појам

у идентификативном смислу.

91. Већ је из школских граматика углавном познато да се у овим

случајевима употребљава дужи облик придева. То потврђују и најста

рији споменици. Исп. примере“:

PЈА: Črni Juraj (Mon. croat. 288). Novi Grad (И. 155). Črni Žore

(Спом. ср. 2, 26). U Dlњbokij Dolњ. . . uzb Dibbokij Dolњ (Деч.

хрис. 25). Dibbokyi PotokБ. . . nizb Dlњboki Potoke (Mon. serb.

93). Preko Globokoga Potoka (И. 127). -

Пов: 8 ново“ кокдš (16). На илиe (Vца . . . и светога дšха (33).

Жп: чукни кохљ (85).

Држ. По светога Трипуна (245). Хоћу да ти укажем цркву све

тога Петра (265). По бога и светога Трипуна блаженога (310).

Вук НЗ: Бијаше он у Витанији у кући Симона губавога (117).

Исус бијаше у Витанији у кући Симона губавога (68). Варти

меј слијепи сјеђаше крај пута и говораше (108). Ово је крв

моја новога завјета (119). Ова је чаша нови завјет мојом крви

(198). Праведници (ће) у живот вјечни (67). Учитељу! Шта ћу

чинити да добијем живот вјечни (163). (Како) да наслиједим

живот вјечни (186). Не ће примити живот вјечни (187). Неће

примити на овом свијету живот вјечни (107). Добиће живот

вјечни (49). Имам живот вјечни (48). Који хули . . . је крив вјеч

номе суду (86). Тиру и Сидону лакше ће бити у дан страшнога

суда него вама (26). Лакше ће бити земљи Содомској . . . у

дан страшнога суда (22). Људи ће дати одговор у дан страш

нога суда (29). Лакше ће бити у дан страшнога суда (93). Боље

ти је ући у живот хрому и кљасту, него ли с двије руке и двије

ноге . . . у огањ вјечни (44). Идите од мене проклети у огањ

вјечни. (67). С обје руке (ће) ући у пакао, у огањ вјечни (104).

ИEC: (ОнЈ за све ово . . . Црнога Ђорђија оптужи (31). Осо

“ С обзиром на то да је ова категорија у литератури позната, ми не наводимо

за њу много примера; они се лако могу наћи, за најстарије споменике, у РЈА и код

свих осталих писаца. Ово нарочито важи за топониме, придеве „свети“, „вечни“

(у спрези са „суд“, „огањ“, „живот“) „Црни“ („Ђорђе“ — код Вука, на пример) итд.
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бито (би) нужно било, да се напише Српска историја од Сил

нога Стевана до наших времена (350). Пређу у Стари Вла

(116). Тако су ји ... преко Старога Влаа пратили (155). Отиду

у Нови Пазар (51). По том освоји Нови Пазар (119). Удари

. преко Кривога вира (227). Наиђе на Криви вир (226). За

њим (посјеку) . . . Ћарапића из Бијелог потока (11). Ударе

на ... шанчић код Дебелог дрвета (164). Срби је дочекају у

Црном брду (156). Негдје око Црнога мора (264). Емануел оста

не код црвенога петла (назив — ЕФ) (314). До зоре дође опет

к црвеноме петлу (313).

ВП: Из старог и новог завјета (V, 245). Тамо је и млади Вој

вода Анто (V, 184).

НПр: Нађу светога Јована штаку (99). Премудри Соломун дозна

шта је било (196). Жена Премудрога Соломуна загледа се (196).

Каже да је дошао Премудри Соломун а да је у тој и тој соби

(197). Пође к Премудроме Соломуну (197).

НПосл: Ако нијесам Гаван, нијесам ни сиромах (овде се мисли

богати Гаван који се помињаше у народним пјесмама и

приповијеткама) (8).

Анд: Марко (је) тамновао у Старом граду (12). Оне иду одозго

са Старог града (12). На десној обали реке... био је добро

сачуван Стари град, разгранато утврђење (18). Само се питам

ко је био тако вешт и храбар да обавести великог везира и мак

не ону животињу (62). Тако је . . . напуштен, стао да се руши

и распада везиров Каменити хан (77). Велике поплаве. . . се

намте... узимају као датуми од кога се рачуна време... („На

пет-шест година прије великог поводња.“ — „Уз велики пово

дањ“) (78). А већ после двадесетак година ту је певао и шалио

се нов нараштај који није ни запамтио нескладну трупину

дрвеног чардака (99).

Ков: Нато Црни Јаков... салије на главу воду (138). Микула. . .

крадом пошкиљи на Црнога Јакова (128). Онда се снађе Црни

Јаков, властелинско мазало (126). Светога ми Антуна (67).

Не буди невјерни Тома (67). Најприје заокружи све ... ку

тове старога свијета (53).

Коч: Капетан у Бронзаном Мајдану (205). Бронзаног Мајдана (107).

Бронзаном Мајдану (102). Бронзани Мајдан (106). На вратима

(ce) . . . појави „вјечити суплент“ како г. Никицу зову друго

ви (150). Стари Јово (је) знао (45). Е, нође ти је био кућерак
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Слатке Душе. Тако је свак звао старог Мију, покој му души

(95). О томе би нам могао причати стари Стипура (126). Дође

млади Пољкан са старијим братом (149). И сав се крај узне

мири, а највише изнемогли Вук (256). Свака стаза жали по

јунака. Равни Азић Заловару старог (163). Окајмо га, јер ће

нам на страшном суду сапрети часне мошти Немањића (221).

Лал: Стари Фрајденфелд застајкује (182). „Како ти је име“,

питао је стари Чауш (115). -

Наз: Обноћ је бдио читајући . . . „Бијеснога Роланда“ (79).

Петр: Гуске на капитолију, на бедему древнога Рима, спасле су

биле „вечити град“ (144).

Ћоп 1: Пред напад на Стари Мајдан (111). Памтиће се (још ду

го) „Ђак из Бихаћа“. . . весели ђак . . . „Дупли Ђак“... „Др

вени Ђак“ . . . Сваки је од њих (ђака) имао . . . надимак

(107).

Ћоп 2: Дебели Пајо успио је... да се одмакне (17). Дебели

Пајо... загледа се добро у ћошак (39).

Шим.: Зачу се . . . усред Мртвог језера (79). Много (је) црних

сјена око Мртвог језера (79). Из Мртвог језера (84). Данас...

дознаде (Тане) од младога Орлића како се они... воле (170).

Зато га и нијесу више звали „луди Салко“, већ „Салко

алкар“ (158). Луди Салко (је то)...! Салко Црношиља (158).

Наликовала на цркву Василија Блаженог у Москви... друго

издање цркве Василија Блаженог (37). Вјечни огањ (ће) са

жећи твоје проклето тијело (53).

92. Као што се види, у датим се примерима композиција придева

и именице јавља као нека врста „имена и презимена“ у чијем склопу

придев има пуну селективну, диференцијалну улогу, улогу знака иден

тификације одређеног именичког појма (јединке).

Идентификација се заснива на могућности постојања збира оних

јединки које именица (град, вир, Ђак, Василије, Пајо итд.) сама, без

придева, означава. Да би се знало која је од могућих јединки истог

именовања у питању, придев је неопходан идентификатор (исп. раз

лику у идентитету између Нови Град : Стари Град, Криви вир: Дубоки

вир, Нови завјет : Стари завјет; страшни суд : врховни суд итд.).“

“ Н. Толстој, уопште занемарујући у своме раду идентификациону улогу

придева, издваја на посебно место спреге тима: дкнк сладкнии (исп. НT 68—69) и

сл. из црквене фразеологије и констатује да се у тим случајевима придев увек упо
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Поред тога, идентификација се заснива и на другом битном кри

теријуму: ранијој познатости. Јединка ће датом спрегом придева и

именице бити идентификативно схваћена само у том случају ако онај

коме се говор упућује може на основу свог ранијег сазнања одредити

о којој се одређеној јединки и сл. говори (мора знати, на при

мер, да „Црни Ђорђе“ означава Карађорђа, а не неког другог, да је

„огањ вечни“ назив за „пакао“, а „живот вечни“ — „рај“ итд.).

Уколико таквог сазнања нема, субјективно идентификативно

аперцепирање слаби или изостаје, јер слушалац не може одредити

о коме је или о којој је тачно јединки реч. Међутим, тиме што

слушалац евентуално не зна или не може знати која је тачно јединка

имплицирана — сама о др еђе но с т јединке се не дезавуише, а ни

њена објективна идентификативност (исп. на пример — Памтиће се

ђак звани „Момче из Новога“, „Дупли Ђак“ . . . „Дрвени Ђак“ из мјеста

Притоке. — Исус бијаше . . . у кући Симона губавога — где слуша

лац, па чак ни говорно лице не мора бити у ситуацији да тачно зна

који је то „Ђак“, „Симон“ итд., па да и поред тога сама одређеност

јединке буде несумњива, недезавуисана), на исти начин као што ни чи

њеница да слушалац (или лице које говори или оба) евентуално

зна која је јединка — ништа самој одређености јединке не

доприноси. „Познатост“, „ранија споменутост“ везе придева и именице

и сл. релевантна је компонента за идентификативно маркирање и

аперцепирање дате јединке, али не и за саму њену одређеност.

требљава у дужем облику. Дужи облик у њима он, међутим, објашњава као резул

тат — „лексичког значења именице данк, која у саставу са придевом сладкнк озна

чава одређени, јединствени појам“, што не можемо примити без извесне резерве.

То што су неке од ових спрега постале или се осећају као „фразеолошке јединице“,

„ознаке одређеног, јединственог појма“ (како вели Толстој) свакако није заслуга

дужег облика придева нити је он том чињеницом условљен. Толстој, уосталом, и

сам вели да је за старословенско стање врло тешко говорити о фразеолошким је

диницама, јер су се у споменицима овог језика — насталим свега на око 100 година

од првих превода словенских — овакви изрази морали осећати као нови, примљени

са новом религијом и стварани по грчком обрасцу, па су се као фразеолошке једи

нице могли осећати тек касније, у резултату књижевне традиције, што, међутим,

није могао бити случај у периоду исписивања првих словенских СПОМeНИКа И ЊИХО

вих најранијих копија (ib. 68). Утолико је необичније што Толстој дужи облик

објашњава у њима моментом лексичког јединства. Свака спрега може током вре

мена постати фразеолошка јединица, представа једног лексичког садржаја, богатити

се новом семантиком, постајати немотивисана (исп. Нови Београд : Нови Сад — где

појам нови нема у оба случаја једнако значење — данас, дакако). Придев, међутим,

и у фразеолошким јединицама као и у другим спрегама има своју функцију која на

одређен начин условљава дужу или краћу форму у њима (идентификацију, ознаку

специјалног квалитета или је сам по себи носилац семантичке диференцијације)

док је лексикализација ствар другог процеса.
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ФУНКЦИЈА ДУЖЕГ ОБЛИКА ПРИДЕВА У ИДЕНТИФИКАЦИЈИ

93. Говорно лице, дакле, када јединку која је за њега

одређена (што не значи да мора у исто време да му буде и — позната)

жели идентификативно да маркира са говор ни к у — лансира у

говор оне податке који дату јединку могу одредити и идентификовати.

У наведеним примерима, за знак идентификације било је могуће

употребити особину, тј. извршити идентификативно маркирање од

редбом дате јединке по особини којом се она у датим границама места

и времена од других одликује. Та особина исказивана је увек дужим

обликом придева.

С тим у вези одмах се поставља чисто теоријско питање: зашто

баш дужим обликом а не краћим, када и један и други откривају —

особину, тј. онај елеменат који је и узет као идентификатор јединке?

94. Остављајући за сада детаљније тумачење краћег облика по

страни, ми ипак можемо, као одговор на горње питање, рећи следеће:

дужи облик је у идентификацији теоријски оправдан отуда што он,

за разлику од краћег облика, вршећи идентификацију— не означава

само особину дате јединке, већ и с тиче и везу о с об и не са

да то м је д и н ком; другим речима: у пућ у је на то да са

општену особину треба посматрати везано, у релац и ј и са да

том јединком, оном која се том особином одликује. То значи: саопште

ње типа Неваљалога слугу баците у тамницу (НЗ 66) не значи само:

„слугу који је неваљао (слугу који има такву и такву особину) баците

у тамницу“, већ — „он о га слугу који је неваљао баците у тамницу“;

Нађоше болеснога слугу здрава (НЗ 149) не значи „слугу који је бо

лестан, већ — „тога слугу који је (био) болестан“; Ја нађох динар

изгубљени (НЗ 178) = „онај динар“ који сам изгубио; Клече поред ве

заног човека (Анд 44) = „клече поред онога човека који је везан“; Осу

ђени сељак је био невин (Анд 60) = „онај сељак који је осуђен био је

невин“ итд.

95. Дужи би се облик, према томе, могао трансформисати двема

компонентама, од којих би прва била исказана демонстативно-анафор

ском заменицом, а друга — зависном реченицом са придевом у пре

дикату:

неваљали -“

| 2) који је

| неваљао i

77



350 Јужнословенски филолог

Ово значи троје: 1) да се у дужем облику крију и њиме откривају

у ствари два детерминативна елемента: а) заменичко-упућивачки“

односно демонстративно-анафорски и б) придевско-детерминативни;

2) да се дужи облик мора посматрати са његових етимолошких

позиција утолико што су у њему и данас активни управо они елемен

ти који су инкорпорацијом придева и некадашње заменице и (a, e)

и формирали дужи облик придева, и

3) да се дужим обликом маркира одређена јединка, тј. врши упу

ћивање на одређену и ме ни ц у („онај човек“) а не на одређену осо

бину (особина је само помоћно средство за подсећање, асоцијативни

податак, елеменат распознавања јединке о којој се ради).

96. У оквиру овакве двојаке детерминације (онај + особина),

упућивачка компонента може бити битнија од придевске детермина

ције. То се огледа, рецимо, и у чињеници да се под извесним условима

придев у идентификацији може изоставити и заменити демонстратив

но-анафорском заменицом (исп. нпр. Он пође... скиде пажљиво . . .

онај сребрњак... па изиђе (Лаз. 107) — онда, дакако, кад је јасно да

„онај сребрњак“ означава ону јединку о којој је било речи, која је на

оном месту (била на оном месту) и сл.; уколико то, међутим, не би било

јасно или говорно лице то не би сматрало довољним за идентификаци

ју, придев, разуме се, не изостаје, као што је то и случај у примерима

које смо раније навели).

Ово, другачије речено, значи да придев овде и није употребљен

првенствено ради тога да покаже извесну особину датог појма, јер се

и не износи нова већ дата особина. Отуда је могуће да појам у моменту

идентификовања уопште више и нема особину која му се придевом

приписује. Тако у примерима— Нађоше болеснога слугу здрава; Нађоше

динар изгубљени и сл. — именички појмови (слуга, динар) у тренутку

кад се о њима дато саопштење изриче—и немају особину која им се при

писује (у том тренутку слуга више није болестан нити је динар изгуб

љен, што се, уосталом, саопштењем и казује). Особина је, дакле, послу

жила само за то да би се јединка могла идентификативно маркирати,

односно препознати међу другима“. Маркирање, упућивање је, дакле,

** „Упућивање — то је основно значење свих заменица без изузетка“ А. Бе

лић. О. ј. п. и ј.p. I, 51.

** Ово уједно показује да се доиста с резервом мора примити тумачење да дужи

облик „упућује на познату односно сталну особину“, јер није битна познатост нити

је посреди сталност особине, већ способност идентификативног маркирања, упу

ћивање на то да особину треба схватити условно, као знак распознавања.
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и основна функција дужег облика, услед чега у примарни детермина

тивни план не избија придевско-квалификативни већ упућивачки

(демонстративно-анафорски) карактер одредбе.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЈЕДИНКЕ ПОДУПРТИМ ПРИДЕВОМ

97. Овде ћемо размотрити оне случајеве где се поред придева,

као елемента идентификације, јављају и други идентификативни зна

ци: а) још који придев, као у примерима типа:

Већ (је) дуго што је мали црнорухи чово искочио (Ков. 36).

Поново се сјети малопређашњег чудног држања чаршије (Ћоп

2, 37) и сл.;

б) присвојна заменица, присвојни придев или посесивни генитив,

КаQ :

Браћа повичу оца и матер: „Камо те сте да видите свога хва

љенога сина (Вук НПр 80). Над свима лебди Абидагин зелени

штап (Анд 30). Николетина се пребаци код свог упокојеног

тетка (Ћоп 1, 34);

в) демонстративно-анафорска заменица („овај“, „онај“, „тај“):

Кад изиђу ... пред краља, онда они богати човјек проговори

(Вук НПр 208). Међу псима бијаше један матори пас. Овај

матори пас стане говорити (И. 16). Остаде му само онај

непарни војник (Ћоп 1, 47). Заптија окрене лице оном узди

гнутом зиду (Анд 108), односно

г) комбинација ових елемената или другачији детерминативи (на

пример — контекст, опис и сл.), као:

Децо . . . нешто ме жуљи у оном мом поквареном зубу (Вук НПр

7). Онај стари господин који обилази села . . . вpзе се око кола

(Кал 136).

Као што се већ и из ових примера може уочити, смисао подупи

рања придева није увек ни једнак ни изазван истим разлозима и по

требама. У једном случају, подупирање се врши стога што је сам при
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дев недовољно идентификован“, а у другом случају — јер говорно лице

само сматра да би сам придев могао бити недовољан идентификатор

на подупирање врши за сваки случај, тј. врши на неки начин оси

гур а ње и дент и ф и ка ц и је, у намери да спречи евенту

алну могућност да се појам схвати шире (само као јединка збира,

било која и сл., тј. без обзира на већ дате околности, границе места,

времена и др.) истичући тиме да је одиста и још увек реч о датој, а

не некој евентуално другој таквој јединки“. -

98. Међутим, било да се подупирање врши из стварних или само

субјективних потреба (говорно лице, на пример, подупирање врши зато

што га сматра за идентификацију корисним), разлог подупирању увек

лежи у чињеници што у границама места, времена и др. стварно ег

зистира још која таква јединка“ или би се егзистенција још које је

динке са том особином у датим границама евентуално могло претпоста

вити“ (односно границе времена, места и сл. проширити, шире схва

тити).

99. Није, међутим, увек лако одредити да ли се подупирање

врши са објективних потреба или „плеонастично“, јер се говорно лице,

идентификујући јединку, наслања на своју представу о сазнању саго

ворника, а говорно лице није увек у могућности (нарочито кад је по

* Да је само речено: „да видите хваљенога сина“ — могло би бити дилеме у

томе чији (који) „хваљени син“ је у питању. Да је само речено: „да видите свога си

на“ — опет би било нејасно идентификовано јер лица којима се говор упућује (роди

тељи) имају више синова. На исти начин — само „пребацио се код свог тетка, као и

—„непарни војник“ могло би бити недовољно јер може бити више тетака, непарних

војника, као што ни „упокојени тетак“ „остаде му само онај војник“ не говори ништа

сигурно јер упокојених тетака, војника има више у датим границама.

** Исп. на пример саопштење: „Међу псима бијаше један матори пас. Овај

матори пас стане говорити“ — где би, објективно узевши, била довољна веза „за

меница : именица“ (овај пас стане говорити) или „придев + именица“ (матори пас

стане говорити). -

“ Као у примеру: „Онда они богати човек проговори“ — где би се само „бо

гати човек“ могло односити и на другог у тој причи, а евентуално и на краља.

* Као у примерима: „овај матори пас“ — можда има још који пас са том осо

бином међу осталима; „окрену се оном уздигнутом зиду“ — лако је претпоставити више

зидова са том особином, на исти начин као што би само „окренуо се оном зиду“ без

придева могло бити нејасно на који зид говорно лице мисли, уколико има или се

претпостави постојање више зидова; као што може бити и више „покварених“ зуба

у онога који каже „Нешто ме жуљи у поквареном зубу“, па се подупирање са „онај“

(„у оном“ поквареном зубу“) другим знацима сматра потребним. -
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среди индиректни, писани и сл. начин споразумевања) да зна какво

је то сазнање другога лица и шта је све стварно потребно лансирати у

реченицу да би саговорник тачно разумео (идентификовао) оно о чему

му се говори.

100. Као што ће се из ниже наведених примера видети, и у нај

старијим нашим споменицима, па и у савремених писаца (а Н. Толстој

је показао и у старословенском) у тим се случајевима употребљава дужи

облик придева:

Пов: Заповићдик гена кнеза . . . и негова изевранога кћка (7). Göвк

записни листк повелеслиw запечатити (35). Gwкkљик 8кikтоли га

нареди по реченоu“ сконелик коморник8 (80). Да ли 8 стои . . . како

R8да наредио по своњлик тесталиент 8 кише у“нцу“ (80).

Д. Зак: Gии же законкцка постављањлик од православнаго сквоуа

нашего (43).

Држ. Једа франкам спензе од онога невољнога пута (325). Ја Ду

гинос . . . поздрављам ови стари пук (239). Сјетна нећу смјет

нигда на очи веће к мојој теци . . . цjeh овога мога махнитога

пошастја (266). Тјех и руком играт у парти секрете од онога

славнога карпуна (272).

Вук НЗ: Тако ће бити овоме роду зломе (30).

НПр: Кад ујутру сване, онда газда заповеди да све псе потуку

само онога маторога пса да оставе (16). И тако легне у сан

дук... кад али онај матори пас дошао (17). Кад он то види,

уплаши се па отрчи своме староме господару (54). Од тих

сандука. . . Девојка избира најтежи . . . Кад га донесе кући . . .

отворе га да виде силно благо у ономе тешком сандуку (181).

У тај час они крилати коњ почне . . . вриштати (193). Лисица . . .

кад би год полазила... свагда би прикричала ждријебету да

пази на њезин глас... па ни на какав други глас да не отвара

врата. Једном дође вук који је више пута слушао како лисица

ждријебету виче да отвори врата, па стане и он својим круп

нијем гласом викати... отвори. . . ! Али ждријебе позна да

то није онај танки глас лисичин, па му не шће отворити (224).

ИEC: Замоли га цара), да им пошаље другога везира... што

цар и учини; али овај нови везир (Ага Асан-паша) није од њи

смијо писнути (7). И овај је нови везир . . . само име носио (38).

Мени се овај неповољни . . . посао тако . . . увртио у памет (75).

Петар је, као што каже поменути његов син даровао (82).
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Сутра дан... преда сељацима оног везаног човека (188). Ту

је сад од овога новог зулума... био добежао Мутап (143). Он

(је) још пре . . . говорио, да се прођу тога лудог искања права

за земљу (185). Заповједи попу Миловану ... (оцу сада позна

тога Срећка...) да куне... злочинце (213). За овај несрећни

догађај . . . избаци се Милоје из службе (255). Опет је то уз

рок, што је Бихлер овај важни . . . догађај изоставио (318).

За овај важни посао, који је свим војскама отворио пут у Па

риз, добила је... кумпанија... знаке (327).

Анд: Тај велики, камени мост . . . једини је сталан и сигуран пре

лаз на целом... току (8). Испод „капије“ има један већи от

вор... У томе... има... мрачна дворана... У тај мрачни от

вор гледају дечаци (11). Говор који је овај силовити човек

одржао... Људима изненадио их је (25). Абидага... испоља

вао је према овом бледом потурчењаку . . . одвратност (36).

На рамену носи дугачак, бео зашиљен колац. Свима (је) из

гледао (Радисав) и сувише јадан... за дело због кога га воде

на губилиште. Само је бели дугачки колац давао свему неку

језиву величину (47). Кад то би готово Цигани се измакоше

Подаље . . . а на оном празном простору остаде сам човек на

коцу (50). У целој касаби није било ока које није погледало

на онај замршени сплет греда и дасака над водом (54). Сви су

осећали да је у оном њиховом старом рвању... сада претегло

на њихову страну (54). Абидага је још . . . задовољан дејством

овог страшног примера (55). Тај неочекивани одлазак Пљев

љака још је више утерао свету страх у кости (60). Сад је онај

широки и неправилни круг од дрвета... почео да се сужава (65).

И још ово није ништа, — додаје онај весели и живахни хоџица

(66). Стајали... [су] на капији за коју се каже да је у њој затво

рен онај унесрећени покојни Арапин (69). У камену је писало:

... Нека Бог благослови тај . . . лепи мост (71). Нестало би можда

и оног необичног бола који је везир у дјетињству понео са ви

шеградске скеле (72). Требало је да прође извесно време па

да се избрише утисак који је на све оставио поглед на овог

изгубљеног човека (82). И у старчевом чудном штапу . . . није

нађено ништа (92). Помисао да би због овог лудог старца мо

гао имати непријатности, изгледала му је неподношљива (92.)

Под чардаком... су управо били везали оног сулудог старца

(95). Освануо је мост у свом старом, првобитном облику (99).

Ћоркан је син једне Циганке и неког војника или официра...
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који је некада служио у касаби и напустио је још пре него

што му се тај нежељени син родио (103). Душевни заптија ок

рене лице великом уздигнутом зиду (108).

Кал: Повео је разговор... о оном старом путнику што обилази

села, запиткује о предметима и биљежи (122—123). А онај

стари господин, који обилази села и записује... врзе се око

кола (136).

Ков: Онај стари одвјетник... ме сили (35). Вазда мишљах на

нашега окрутног сусједа (42). А завидио сам... кад бих се сје

тио нашега патуљастога сусједа (43). Свега тога није могао

опазити припити наш сусјед (45). Та ми то све знамо! — ра

жести се онај племенити дебељко (54). Цикну онај дугостаси

господин (64). (Он) ће у онога великог господина у граду вјеж

бати се за господскога слугу (66). Изненада бане на наш бријег

онај стари шекутор што је људима жиле пуштао (66). Ове

чизме са чавлима. . . тај округли путени клобучић није за град

(71). Нисам ли ја далеко познати . . . у свим новинама описани

добротвор (81). Претсједник славнога друштва... далеко чу

вени мецена и добротвор, није могао . . . набубати састављенога

му говора (81). На све стране жута и црвенкаста текућина од

кобног проливеног умака... (84). Илустрисимус је дуго, дуго,

дремуцкао на свом огромном кожном наслоњачу (86). Ви поз

нате нашег грдног сусједа (89). Гони своје коње у стрми наш

бријег (90). То је нешто друго него тај шарени крпеж (98).

Тај кратки домјенак... никако му се није свиђао (101). Ти си

дакле наш нови штудент (101). Онај крупни глас разгавани се

сада (105). У здравље тога старога илустришимуша (108).

Његов несуђени отац. . . бијаше проводник (113). Проводник не

становаше даље у своме посебном дворцу (118). Ој милости ваша,

опростите покорноме слуги своме (125). И одонда отпоче његов

нови живот (125). Два три слова мога милостивога господина,

а Мато је прије дома неголи се ти вратиш (133). Ух, свега би

јаше доста и онога лудог сељака (138). Он се ипак никоме не

исприча, не разјасни тај изненадни призор (150). Но . . . илу

стрисимусу . . . дозлогрди, и он напусти тај службени халабучни

живот (151). Не слушах свога вриједнога рођака (155). Онај

загонетни и нејасни разговор дубоко се засјекао у моје срце

(163). Полети из нашег новог стана (165). Дераше се... госпо

дарица нашега новога стана (166). Ах, како ме тај луди и ружни
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дјечак оплијенио (168). Мој нови друг клоне изнемогао (168).

Пријетио је... грабећи опет онај зарђали нож (173). Тај жу

бор бијаше једини глас у том забитном и самотном свијету

(181). Нити ми право не рече како си доспјела... у онај црни

понор (190). Кућерак... наликоваше огромноме кошу... А

опет си овдје... огласи се стара, отварајући ... врата што би

јаху утиснута у онај огромни кош (191). Изиђем пред кућерак

на оно место где се прије тако живо хрустио онај кљасти прос

јак (193). Често (је) одлазила у свој тајни подрум (196).

Коч: Немој, баш кнеже... трже Давид свој неумјесни предлог

(57). Пошљедња (је) воља поменутог инвантериста да се ћур

лика уручи Милићу (68). Кажи тамо . . . да је овај нови десетар

злочест (91). Ту је онај чово стари (155).

Лаз: Она је имала исти црвени шал око главе (64) Ја разгрнух

њен црвени шал и сакријем лице у њега (65). Наш стари учи

тељ остави нас — оде сиромах, на пут на који се иде затворе

нијех очију (139).

Лал: Тај пјегави дјечак био је рођена скитница (50). Кад затво

рим очи — чини ми се да и сад чујем онај танки глас (81).

Чух онај мукли глас како говори (94). Ни овај велики ратни

смак неће моћи да нас уједини (151).

Наз: Колико већ година сједиш . . . у томе старом на

слоњачу (14). Још је пред мојим очима. . . : јаме гдје су гоми

лана дјеца . . . ножем заклани... Непријатељи. . . наставе свој

страшни рад (22). Сјећам се писамцета што сам га у ГовЗи,

уочи новог великог покрета према југу, примио од Тита (80).

Петр: Његов сусјед... био . . . богат, угледан, човек... веома

охол . . . Тај велики господин имао је сина (47). Пас... још увек

стоји поред погинулог нашег сељака (93).

Ћос: Лепо ти је твој школовани син рекао шта је твоја странка и

твоја политика (107). Хоће ли му тај нови живот за који се

спрема бити важнији од братовљеве мржње (74).

Ћоп 1 : Чујеш ли, Јовице, онај мој огуљени дед видео је леђа и

турској и швапској сили (25). Николетина... Гледао је свог

потиштепог војничка (47). Николетина . . . размахну руком на

модра лептира који му залепетао пред самим носом? Онај лептир

насртљиви, опет се зачас поврати и паде му на рукав (49). Јеси

ли видио шта каже свјесни друг — окреће се широња ономе

трећем, сићушном бркици (83—84). Нико није био тако мио и
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једноставан као тај мршуљави... причало (107—108). Знам ја

добро да је друго шаржер, а друго онај весели дјечак (114).

А кад је... провалио у простран клостер часних сестара...

чинило му се да је то у најмању руку тај злогласни Зимски дво

рац (115—116). Ово ми је од сина он је у ропству још од оног

несрећног краљевог рата (136). — Шта мислиш, Јово, има ли

овај црни друг матер (150). Него дедер ми помози да укрким

на леђа овог нашег црног Тодора (151). Тај, бели човек . . .

имао је своја морална начела (171).

Ћоп 2: Ето их . . . рече онај изболовани сељак (15). Онај

мршави усташа... скинуо пушку (15). Усташе се још

више разјуначише... Чак се и онај мршуљави усташа

осмјели (18). Покрај дућана тога озбиљног старца усташе

пролазе брзо и с нелагодним осећањем (32). — Шта ли ће

с нама бити...? — хукну онај изболовани сељак (38). Још у . . .

ходнику школе . . . Тодора је поново прожео онај стари страх

и свега што је с њим у вези (39). Никако— понови онај исти

одвојени глас (42). С тешким осећањем . . . растао се Милош од

тога убoгoг мјеста (58). Шкуpу поставише за логорника у овај

забити градић (71). Логорник... никако није волио овог брзо

плетог адвоката (74). Овај ситни провинцијски адвокат... жив

се јео (74). У њему се све развезивало већ на неколико корака

испред станице, на ономе широком булевару (86). Послије

тога кратког унутрашњег дијалога, у њему се... све разведри

(88). Мени се свидео онај твој велики ... сат (107). Покуша да

поразмисли о томе Сави и о његову дјеловању у томе забит

ном крају (109). Јозо . . . држао се некако лежерно... ни налик

на оног старог и хладног Орешковића с ноћних сједница (111).

Он постаде опет онај стари Шкуро, логорник, сувопаран и

оштар (111). Поремети се и онај оскудни ред (122). Кад угле

даше Радекића и с њим оног непознатог озбиљног момка, смијех

престаде (145). Овај отворени . . . момак већ му се почео допа

дати (146). Шта се чује за онога младог Ћупурдију (147).

IШим: Плаши те и проклиње тај чудни неодређени крај (18). Ни

колицу, неће се нико усудити да тјера из тога топлог кута.

(28). Био се у свом заклонитом прасунчалишту јако ознојио

(35). Снијег све засипље стари млин, у коме је Боја одрасла,

као и њезин нови гроб (56). Ту су шеварату мочвару Лужани

звали „Мртво језеро“... Чобани су . . . чували своју стоку

од тога Мртвог језера, јер се у њему удавило већ више говеда
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(79). Баш је била таква... ноћ... кад је тај млади војник ста

јао с пушком (81). И наједном је тај лепи млади војник оћу

тио... загрљај вјечности (82). Дођоше на бедем с којега се

онај млади стражар стровалио у бездан (86). Часак су стајали...

погнуте главе на високом бедему над провалијом (86). Као да

чујеш хоџин глас што је одјекивао некада међу тим бреговима

и губио се у том пространом пољу. (87). Божић . . . неће бити

ништа веселији од тога тужног јесењског дана (102). — Који

је то Рашица? — Задњи с лијеве! Задњи до нас! ... Онај ли

јепи човјек на вранцу с лијеве (123). Марте... приповједила

и опет о његову чудном повратку у њезину кућу (150). На мрша

ву црну коњу указа се . . . коњаник. На том мршавом, црном

коњу тркао човјек још врло млад и лијеп (157). И видјеше како

је остан појурио кроз средиште алке и како се скотрљао круци

тога необичног алкара (157). У руци је тај чудни коњаник носио

„остан“ (157). С једне и друге стране тому великом путу измје

њивале се стара и млада шума (159). Кућа јој је била недалеко

од тога златног дочића (161). У шуми је поврх оног златног

дочића (170). Истом касно (Перица) заборави сасвим Бошка и

његов умишљени ђердан (176). Развеселила . . . би (ce) . . . кад

би гледала . . . комад црвене чохе на који се имали пришити

њезини... талијери што ће звецкати кад од њих постане дуги,

тешки ђердан (184).

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЈЕДИНКЕ ПРИДЕВОМ У ИМЕНИЧКОЈ СЛУЖБИ

101. На основу онога што смо већ констатовали — а пре свега:

а) да дужи облик придева у идентификацији упућује на именицу (мар

кира ону јединку која се међу другима истог предметног садржаја од

ликује казаном особином) и б) да се дужи облик може трансформисати

у „онај+који је те и те особине“ — јасно је да се у функцији иденти

фикације може јавити и придев ван атрибутске синтагме, тј. придев

у самосталној служби, без формалног наслона на именицу.

Ово је могуће, дакако, под условом:

1. да је јасно да се, за разлику од досадашњих ситуација, у окви

ру датих граница места, времена и др. само јединка једног предмет

ног садржаја одликује казаном особином“ и

“ Кад се саопшти: „Казаше им шта би од бијеснога и од свиња“ (НЗ 90) —

мора бити јасно да се „бојеснога“ односи на „човека“, а не, рецимо, на „пса“.
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2. да је јасно која се јединка предмета (лица) одликује особином

коју придев казује.

Другим речима, придев подразумева именицу и означава одре

ђену јединку као нека врста лексичког обележја“ при чему појам осо

бине, као и у до сада размотреним случајевима, служи као асоција

тивни знак за распознавање и идентификацију одређене јединке.

У овом случају, када се придев у самосталној служби употреби

у циљу идентификације одређене јединке — било да је подупрт,

неподупрт или да има већ извесну уходаност као позната, стална

ознака“ — редовно се у примерима језика јавља у дужем

облику. Исп. примере: ».

Вук НПр: Синко... Ето од двадесет коња бирај којег хоћеш.

А он рече баби: „Та шта ћу бирати, дај ми онога из буџака,

губавог, за мене нису лепи“. Онда га баба стане одвраћати: „Ка

ко бити узео оног губавог код таких красних коња!“ (31). Синко,

ја ти на то не умијем одговорити, него иди Премудроме (194).

Он му каже да иде Премудроме (194). Ето оно је Премудри

(194). Онда му Премудри одговори (195). Није то Премудри...

узалуд говорио (195). Неко... је превари да су Премудрога

рибе прождрле (199). Хајдемо к Премудроме (200). Тако је

Премудри виђео. .. дубине (200).

НЗ: И видјевши Исус вјеру његову рече узетоме: не бој се

(19). Тада рече узетоме : устани (19). И доведоше к њему чов

јека нијема и бијесна... И пошто изгна ђавола проговори није

ми (21). Тада доведоше бијесна који бјеше нијем и слијеп: и

исцијели га да нијеми и слијепи стаде говорити и гледати (28).

Свакоме који слуша... долази нечастиви и краде (31—32).

Узеше тридесет сребрњака, цијену цијењенога (73). Исус ви

дјевши вјеру њихову рече узетоме : . . . опраштају ти се гри

јеси (82). Син човјечиј... рече узетоме : Теби говорим

(83). Видјеше бијеснога у коме је био легеон гдје седи...

и . . . казаше им што би од бијеснога (90). Доведоше . . .

** Услед тога увек је, бар принципијелно, могућа замена оваквог придева

изведеном именицом као равноправном алтернативом; исп. „стари“ : „старац“,

„богати“ : „богаташ“, „слијепи“ : „слијепац“, „губави“ : „губавац“, „покојни“ :

„покојник“, „праведни“ : „праведник“ итд.

** Исп. пр. типа: Дознавши где је Премудри, отиду к њему (НПр 200). Не

частиви је напустио ваш дом (Ћос 123). Потужих се милостивому . . . биљежим ра

чуне за милостивога (Ков 60). Мој се драги на војску спрема (Коч 120) и сл.
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- слијепа... И узевши за руку слијепога запита га (100). И зов

нуше слијепога... рече му Исус: шта хоћеш... А слијепи рече...

да прогледам (108). Јеси ли ти Христос син благословенога (121).

- Што ми учини силни и свето име његово (130). Рече узетоме...

устани (143). Казаше им како се исцјели бијесни (155). Кад ђаво

изиђе проговори нијеми (165). Човјек неки пак бјеше богат...

А бијаше један сиромах... Лазар ... жељаше... мpва...

с трпезе богатога (181). А кад умрије сиромах однесоше га ан

ђели... а умрије и богати и закопаше га (181). И узевши за

руку слијепога. . . запита га види ли (200).

ВП: У Котору, Будви и Новоме (V, 354). Буквари се из Србије

врло тешко добијају, него се овдје сад штампа онај нови (V.,

245).

Анд: И тога има, помислио је Пљевљак, стојећи сада оборене

главе, као да га везани саслушава (44).

држ. од Приекога, дошли су с малом грациом (289). С Приекога

не идем (269).

Ков: Хрипао је у несвјестици трбушати (36). Потужих (се) ми

- лостивому (60). ја ћу сад све приопћити милостивому (60). Биље

жим рачуне за милостивога (60). Муке нашега милостивога

(75). Милостиви држђе (75). Ја ћу још мало к старому

завирити (105).

Коч: Сва су га чељад (називала не) „наш најемник“, већ „наш

Благи“ (43). Још нема нашег Благог (43). Свети Пантелија...

не дај нечастивоме под наш кров (51). Ој, јабуко, моја зелени

ко... Нит” те једо ни те томе дадо"/ Већ сам те ја драгом оста

вила (62). Јесен дође а мој драги оде (62). Оћеш онај господине,

велики (новац) од два воринта, или ћеш онај мали од пет сек

сена? (77). Мој се драги на војску опрема (120).

Лаз: Нечастиви ме и опет боцну: — Зар поклон од мене нећете

да примите? (52).

Лал: Ипак је остало нешто... од старог (41). „Узалуд причате“,

каже, грбави (43). Пси се смирише и тек... неки од њих одго

нори на . . . урлик из Међе. Али тај проклети, шугави, изгледа

неће никад престати (63). Ако је тај плави таква напаст... онда

| мени... не треба (94). „Можда сте ви из овога села?“. „Јесмо“.

- одговори крупни. (95). Онај необријани у ходнику . . . опет од

неког брани своју жену (192).
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Наз: Сретнемо козлића. Фокси (пас) се . . . зажелио . . . игре:

прилази к рогатоме с добрим намјерама (41). Вучјак... навалио

(на козлића) . . . Био би недужнога растргао да не прискочише

два партизана (41).

Петр: Па и сам високопречасни држи с њим (27). Мачко (мага

рац) ... удари... копитама Јаноша у прса... Јанош само мекну

и бљуну крв. Људи... потрчаше за њим... и стигоше га (ма

гарца) у тренутку кад је пао изнурени (29). По сто пута блене

у празно лежиште несталога (123).

Ћоп 1: Сврсташе их у колону, све двојицу по двојицу. Онај се

дамнаести, непарни . . . нађе се на зачељу. (44). Војници живах

нули... Једини је онај последњи, беспарни потиштено ћутао

(45). Закрешта некакав... глас... Николетини се тај глас

учини чудновато познат ... Да би непознатога поново изазвао

да се јави, он гласно проговори (96—97). Непознати изне

нађен, зловољно добаци (97). Могао би ти, баја, и да за

вежеш језик — некако несигурно припријети непознати (97).

А дедер зашто се ти бориш, Јанкићу, јабуко моја? За краља и

отаџбину! — шупље се одазва упитани (98). Погоди стари,

ђаво на њему конопље набијао (129). , . - - -

Ћоп 2: Невесело одврати стари (8). Дотле је стари . . . савијао

цигарету (11). — И ту би стари оставио велико вретено (24).

— А гдје вам је стари? Непознати се прогура у сам ћошак

(123).

Ћос: Нечастиви је напустио ваш дом (123).

Шим: Имаду гусле још од мога покојног, само ако још ваљаду

(179).

У старим споменицима, мало је примера за овај тип.

ДЗак: Платише више реченноe (73).

Пов: Писано 8 Високw“, меца неке“вуна (8).

КРАЋИ ОБЛИК ПРИДЕВА У ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ ПОЗИЦИЈАМА

102. Иако је дужи облик врло консеквентан када се придев упо

требљава у функцији идентификације, то не значи да ће се дужи облик

и употребити увек онда када за идентификацију придевом постоје пот

ребни услови и могућности. Уместо дужег облика, у овим ће се позици

јама јавити краћи — у два случаја:
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1. када не постоји намера говорног лица да постојеће погодности

искористи у циљу идентификације (идентификативног упућивања) и

2. када се дужем облику противе синтаксичко-семантички разлози.

Пре него што то покажемо и на примерима, желели бисмо да

укажемо на неке основне карактеристике смисла и значења самог кра

ћег облика.

102. Наше граматике за краћи облик придева истичу углавном

оно што је и Вук, говорио“, тј. да означава „каквоћу не из в је с

не ствари“.

Ово је, дакако, тачно, али не обухвата све случајеве употребе

краћег облика. Само овим критеријумом не бисмо могли, наиме, објас

нити откуда то да се-као што је и Маретић, уосталом, приметио—краћи

облик јавља и уз одређене „ствари“, и то не само данас већ и у нашим

најстаријим, па и старословенским споменицима.“

Постоји, истина, доста раширено мишљење да је ова појава ре

зултат губљења осећања за вид, што је довело до поремећаја у значењу,

па тиме и у употреби двојаких облика придева. Али, уколико би се

ово могло разумети за савремено стање нашег језика, врло би тешко би

ло, мислимо, на овај начин тумачити старословенско стање с обзиром

на то да се мора претпоставити да је бар старословенски видску дистинк

цију добро осећао.

103. Нама се, међутим, чини да употребу краћег облика не треба

посматрати искључиво као резултат „неизвјесности ствари“, већ и са

другачијих аспеката.

Схватање— да краћи облик придева означава искључиво неодре

ђеност насупрот одређености именичког појма заснива се, свакако, на

чланском аспекту. Придев, међутим, није члан, и не мора бити тако тре

тиран. У том погледу ми морамо истаћи по нашем мишљењу веома тачну

и за принцип важну констатацију проф. М. Стевановића — да је: „Из

далеке старине наш језик наследио двојаке придевске облике, од којих

су једни (краћи — ЕФ) означавали свој ство као такво (под

вукао — ЕФ) а други (дужи — ЕФ) су у себи садржавали још и одре

ђеност појма којему се својство придева приписује“.“

** Исп. нпр. Маретића: „Ријетко се за предмет већ споменут или познат узи

ма неодређени придјев“ (Грам. 493); М. Стевановић: „Казују особину дотад непозна

тог, неодређеног лица о коме се говори“ (Саврем. с. j., 252).

** За старословенски ово је показао и Н. Толстој (ib).

*“ М. С.: Двојство облика посесивних придева, НЈ. н.с. I, 24; исп. и дефи

ницију истог аутора да придев „првенствено казује по неку одлику онога што озна

чавају именице уз које стоје“ — Савремени с. j., 251.
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Отуда је, дакле, за краћи облик потребно имати у виду две ње

гове основне функције:

1. њиме се само исказује својство као такво, тј. открива само дата

особина именичког садржаја — и ништа више. Сем ознаке те особине,

у њему се не садржи никаква друга детеминација (ознака неодређености,

чланска функција, упућивање и сл.)“ и

2. будући без икакве заменичко-упућивачке компоненте, њиме се

и не врши упућивање на дату јединку, па се само као логичка последица

те чињенице краћи облик може схватити и као одредба „неодређене“

(било које, ма које и сл.) јединке именичког појма; јер—чим се јединка

не означава као одређена („баш ова“, „она“ или сл.) може се схва

тити као неодређена (било која).“ Међутим, за овакав неодређени трет

ман, искључиво обликом придева, морају погодовати и други услови

(исп. о томе раније, у одељку о плану и збиру).

Иако краћи облик није чест у ситуацији где постоје услови за

идентификацију, ми га у њој ипак налазимо. Можемо то тумачити

као последицу двојаких тенденција:

a) за сам акт говорне комуникације не мора бити увек важно

идентификативно маркирање (говорно лице може такво маркирање

сматрати ирелевантним), услед чега и не прибегава дужем („упућивач

ком“) облику и

б) говорно лице може, напротив, сматрати важнијим само свој

ство дате јединке, услед чега ће оно и употребити краћи облик, чиме

остаје на тлу описивања, односно инсистирања на својству (а не одре

ђености) јединке. Другим речима: за говорника може бити важнија

детерминативно-придевска него упућивачко-асоцијативна одредба, тим

пре што се одређеност јединке не исказује само придевом, али се зато

“ Отуд ваљда краћи облик није инкорпорирао неку од неодређених заменица

(за разлику од дужег облика који се из упућивачких потреба стопио са и, ја, не, што

је, уосталом, слично и језицима који имају члан. Посебно је, на пример, интере

сантна ситуација у немачком (која, за разлику од много помињане балтијске и бал

тијско-словенске, чини нам се, није спомињана у славистичкој литератури) тј. ана

логна и вероватно етимолошки једнака показној заменици или члану у свом завр

шетку (исп. schöner, schöne, schönes -- именица, слично као у der, die, das).

*** Исп. у том смислу могућност одмеравања одређености према неодређенос

ти облицима придева у примерима типа: „Пијан човек (било који) изгуби памет“

(Ћос 212) према „Пијани човек (овај, онај) изгуби памет“ — где би, у првом случају,

краћи облик указивао на „неодређеност“ јединке, а у другом случају, дужи облик

вршио идентификативно упућивање на одређену јединку; исп. и разлику у значењу

која би се добила заменом краћег облика у примеру „Шума, невидљив је човек у

њој“ (Лал. 15) : невидљиви је човек у њој. (О томе исп. детаљно касније).

91



364 Јужнословенски филолог

придевом увек исказује особина. Кад се, према томе, придев употребљава

само зато да се њиме и с та к не особ и на (а не и друга каква ком

понента), краћи облик се, теоријски, може употребити у свакој ситуа

цији био при томе појам као јединка одређен или неодређен (прва функ

ција), односно онда када се у говорном плану не инсистира на одре

ђености јединке именичког појма (друга функција).

104. Краћим обликом се, дакле, не дезавуише одређеност је

динке (уколико се њена одређеност може разумети и на други начин

а не само на основу придевске одредбе) већ фаворизује њено—својство.

Исп. у том смислу примере:

- Вук НПр: Цар не могадне ни куд ни камо, него чобану да ђевој

ку, а чобан је да богату чоеку, а богат чоек да чобану силно

благо (210).

Анд: Ту је лежао . . . колац дугачак... зашиљен. . . Мало затим

отворише се врата... Радисав . . . На рамену носи дугачак,

бео и зашиљен колац. (46—47). Кроз сузе хоџа је . . . гледао на

војниковој левој мишици. . . велик и правилан крст од црвеног

платна . . . Оно „оловно“ ђуле, које му је легло на груди кад је

угледао црвен крст на руци . . . војника . . . није . . . ишчезло

(132—147).

Кал: Дјеца су . . . весела . . . видећи (мајку) . . . пред занимљивим

послом. У мајчином озбиљну раду осјећали су ријетку свеча

ност (92).

Ков: Сусјед наш ... (је) мален, набит. Но ја нисам могао забора

вити патуљаста сусједа и његову ругалицу (41). У . . . (учи

теља) бијаше новац, штоно га сабраше ладањска господа за

сиромашна ђака (99).

Лаз: Радојка... купи нов сpмали-јелек... сутрадан... свој нов

новцат јелек исекла на дрвљанику (178).

Лал: Жандарми долазили: ... Једнога примораше да се пење на

таван, а тај одрастао човек дрхташе од страха (25).

Петр: Вуле је и ноћу устао да је види у привременоме скровишту,

у . . . сандуку за леандер... Јер кад ју је положио синоћ у тај,

на брзу руку испражњен и удешен сандук... она се . . . онесве

стила (118).
-

Ћоп 1: Пролазио сам ја туда . . . брунда Николетина. — Јесте, кра

ће је, али је гадно кад се нагази на онај узак мост (80). Коњо
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водац је послије пола сата нашао само улар и реп, почетак и

крај некадашњег коња... Јовица је механички примио у руке

пуст улар, повукао за отрцан реп (153).

Ћоп 2: Састанак борбене групе био је заказан на једном платоу

повише јела Јаруга. На уговорену месту Гојко нађе . . . групу

(145).

Ћос: Тоцило више нико није употребљавао... а церов дирек...

изглодала влага и преклао трулеж... Кад се једног пролећа

претурулео дирек срушио . . . мати је рекла жалосно (114—115).

Шим: Вјетрић пири над рушевинама звоника... некакве власти

послале некакве људе... да гледају комаде од срушена звоника

(22—23). А што си то изгубила кад тако плачеш? — упита

Бошко... — Цекин сам изгубила, нов, новцат, златан цекин

а ти си крив (171).

105. Као што се види, краћи облик није овде резултат пореме

ћености видског осећања нити неодређености јединке, већ намере го

ворног лица да, наглашавајући особину, одлепљујући је од идентифи

кативности, истакне — како дати појам изгледа у општој перспективи,

када се гледа са стране, чиме је постигнуто једно фино диференцирање

помоћу краћег облика, док сама идентификативност јединке происти

че из „ситуације“, тј. из самог говорног комплекса.“

Другим речима, краћи облик, у принципу, схватамо пре свега као

з на к о с об и не, и ст и ца њ а о с об и не, био сам појам као

јединка одређен или неодређен. Будући без упућивачко-заменичке ком

*“ Могло би се у примеру код Вука (и понеком другом цитираном) помислити,

на први поглед, да је придев богат у идентификационој функцији, јер је човек општа

именица па без придева не би било јасно о коме је реч. Придев то одиста и казује,

тако да махом сви наведени случајеви у неку руку одступају од уобичајене нормале.

Стварна ситуација је, међутим, оваква: у целој причи, тј. у датим околностима ег

зистирају — „богати човек“ (да би се епизодно на сцени појавио и други „богати

човек“), „краљ“ и „чобан“. Други „богати човек“ врло је брзо елиминисан из радње

и она се одвија у троуглу „човек“ — „чобан“ — „краљ“. Ова околност објективно

искључује могућност да се „човек“, каогод и „краљ“ и „чобан“, схвате шире јер

имају значај властитих имена, означавају увек једну те исту, дату јединку. Самим

тим, идентификациона се улога придева гаси или веома слаби (евентуално би могао

имати улогу осигурања идентификације) и придев, био он употребљен у краћем или

дужем облику, има услова да се сведе само на знак особине. То је и омогућило упо

требу краће форме, мада је таква употреба знатно ређа али не и неочекивана, пого

тово ако се њоме жели да нагласи својство без упућивачке компоненте.
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поненте, овај облик, за разлику од дужег, можемо транспоновано „пре

вести“ само без те компоненте, тј.

богат = (који је) богат

тј. „богат човек“ = „човек који је богат“, „човек будући богат“ „иако

богат“, „човек богат“ и сл., а никако „онај човек који је богат“ или сл.;

у спрези придева краћег облика и именице увек се, дакле, крије нека

врста „безвременске реченичне везе“ са јако наглашеном предикатив

ном нотом придева: увек су у питању два аутономна и сепаратна пој

мовна елемента стављена једно поред другог, за разлику од дужег облика,

када, дакако, имамо такође два сепаратна знака (придев и именицу) али

на неки начин стопљена у јединствену представу, врсту двочланог

исказа који целокупношћу својом означава једну јединствену представу.“

106. То, дакле, уједно значи да се придев у овом случају не под

вргава опозицији одређености према неодређености, већ потребама

квалификације, односно, као што ћемо даље показати, — синтак

сично-семантичким потребама.

СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА ОПОЗИЦИЈА КРАЋЕГ ОБЛИКА У ГРАНИЦАМА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ МОГУЋНОСТИ

107. Одсуство „упућивачке компоненте“ у краћем облику придева

и његово остајање на терену описивања има директног утицаја на се

мантичко-синтаксичку вредност и опозицију овог облика према дужем.

*** Исп. примере: Овај отворени и ничим ограничен момак већ му се почео до

падати (Ћоп 2, 146); Мој пријатељ прочитао овај крњав рукопис (Лаз. 35). — где

у „отворени момак“ придев (дужи облик) заједно са именицом има смисао јединстве

не целине, за разлику од „ограничен момак“, који у себи крије латентну реченичност:

Отворени момак није ничим ограничен; Прочитао је овај рукопис који је (иако је)

крњав. — Ова одлика најбоље се огледа у синтагмама типа — Ручак готов

(Вук НПр. 161). Виноград посађен (И., 83). Жив Белемез (Коч 224).

Вјешт Станкела (И. 163). Облачан, влажан тежак дан (И. 138). Идеалан и ро

мантичан младић (И. 146). Липсао Ман Вукић, па га жена жали (Лал 122) и сл., где,

у ствари, имамо реченице без копуле. У оваквим ситуацијама је краћи облик оба

везан (за разлику од спрега типа Чудотворни нож (Вук НПр. 151). Непокорени град

(Пол. 14883/3) и сл. — које представљају насловне синтагме и где дужи облик искљу

чује предикативни карактер и третман придева). Суштински карактер краћег облика

не би се изменио ни када би се нашао у атрибутском односу у оквиру субјекатске или

сл. синтагме; исп. евентуално: Идеалан и романтичан младић отишао. Вјешт Стан

кеља ће успети. Тежак дан освануо итд.
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Ово долази до најпунијег изражаја у оним позицијама у којима

је и „упућивачка компонента“ дужег облика најизразитија, а то је по

зиција придева у самосталној, именичкој служби, уколико је особина

узета као елеменат идентификације одређене јединке.

Лако је, наиме, приметити да у многим раније наведеним приме

pима употребе дужег облика у самосталној служби (исп. примере у чл.

101) нема могућности за замену ових облика краћим, јер би то довело

до суштинских поремећаја, до елиминисања постојеће функције у ко

pист — придевско-адвербијалне функције, на исти начин као што би

и краћи облик у адвербијалној функцији добио самосталну, упућивачку

функцију када би се заменио дужим. Према томе, у околностима у који

ма би реченични комплекс могао дозволити алтернативу: идентифика

ција (упућивање) или адвербијално-придевска одредба, као дистинктивни

елеменат синтаксичко-семантичке функције и смисла саопштења јављао

би се — облик придева.

Исп. у том правцу примере адвербијалне функције краћег облика

у којима би замена овог облика дужим изазвала дезавуисање ове функ

ције, а придев попримио значење самостално употребљеног придева

са упућивачком компонентом:

Вук ИEC: Каже му, да оданде жив неће изаћи (35). Готово (се)

није ни жив казао (130). Дође са своја неколика момака пијан

(226). Ако изиђе жив из Неготина, оћемо се на зиму питати,

како се држи царевина (233). С том половином ријечи падне

мртав на земљу (234). Тако је до мрака ту лежао мртав (234).

НПосл: Дође прав, не изиђе здрав; . . . дође крив не изиђе

жив (2).

НПр: Више није осив освануо (76). Ђак му одговори да се код

оваца сједећи беспослен научио ваздан тако дјељати (187). Ево

га у кући где лежи мртав (215).

НЗ: Отиде оксалостан, јер бијаше врло богат (48).

ВП: Не чује (се) у народу осив (V, 183).

Држ.: Мароје... како махнит отиде... у Рим с Бокчилом (243).

Анд: Блед и крут, стао (је) пред Абидагу (36). Да данас у подне

буде жив набијен на колац (45). А на празном простору остаде...

усправан, испружен и го до паса (50).

Кал: Вечером се враћао блијед (40). Улазио (је) излазио, па се

опет враћао, пијан од узбуђења (40). Остарио је млад (45).

Кад се уморио, сједне на камен и подбочи главу, блијед и за
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пухан (52). Како је стајао, пружен падне (68). Уморан од пута

прихваћао се мотике (71). Ишао је за лијесом . . . блијед (80).

Као да . . . стоји пред њима неразумљив (91). Уозбиљио се из

ненађен (115). Појавио се... јак и примјерен (130).

Ков: Отац их је оћутио, али је смркнут шутио (67). „Ти си свему

крив...“ запрашта љут (42).

Коч: Изиђе јој пред очи снажан, ведар, насмејан (123).

Лаз: На ногама му (учитељу) панталоне, а горе само кошуља.

Босоног лежи и чита некаку купусару (142).

Лал: Ипак је одлазио љут (21). Или је неко од Ђемића ухваћен

у крађи (36). Одмахнуо је руком разочаран (115). Долазио је

укрућен . . . hутљив и уображен (132). Гледаше нас паметним

очима лијеп (136). Гологлав... изгледаше некако охоло (166)-

Наз: Пјесника више нема, и ојађен не почива у миру (26). Окре.

тан и одважан хоће да буде у свему од користи (35). Од ухода

добро обавијештен, нађе нас (36). Враћа се ведар без боре на

челу (43).

Петр: Он је мислио да ће дубоко пасти у очајање онога часа кад

јасно схвати да је жив закопан (32). Ујутру је дошао доту

чен (27). Наслоњен опружи ноге (26). Чучећи, зачуђен ју је

гледао један часак (62). Раскречен, полегнут ... сачекао гонио

це (86). Није сазнао да ли је . . . стигао жив у Беч (91). Шћу

ћурио се... тврдоглав ни гласа да пусти (109). Вратио се...

жут и модар (109). Изможден стигне... касно из Раковице

(116). Задовољан се вратио из кухиње у постељу (117).

Ћоп 1 : Поражен и тужан, враћао се (14). Стајао је насред ав

лије умивен и зачешљан. Погнут креће напред (69). Коначно,

гарав и замазан, провалио у простран клостер (115).

Ћоп 2: Оде погнут ... не журећи се (12). Већ (је) сједио под ли

јеском, сабран и . . . yosбиљeн (20). Док је спавао савијен и . . .

згрчен од зиме трже га иза сна некакав узвик (47). Тежак и

потамнио, и није... знао куд иду (57). Кад је најзад... жив

и здрав избио у Јаруге, Радекић се зачудио (57). Гледао је у

Гојка изгубљен и пренеражен (96). Одатле (се) жив и здрав

испетља (104). Голе . . . избили жив? (128). Везан и ошамућен . . .

одмјеравао је тренутак погодан да сукне у ноћ (141). Трчао

је задихан и уплашен (149).

Ћос: Погнут, брзо прође кроз . . . механу (28). Лежао је непоми

чан са длановима завученим међу ноге. (34). Осмехнут, дуго
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је без речи стајао (35). Разрастао, снажан, сву је собу испу

нио, осмехнут, стискајући песнице, пође тромо за Симком (38)

Стоји пред њим... замишљен (40). Висок и мршав свија се у

лук над . . . фуруном (40). Шапуће загледан у два велика ока

(60). Наслоњен на врбу стајао је на обали Мораве (93). Кроз

бунован сан јечи, рањен (119). Узбуђен, дуго чека да га позове.

Шим: Замлати по њему шакама . . . и одлети бијесан даље (139).

108. С обзиром на то да супстантивизирани придев увек подра

зумева предмет (лице) и упућује на предмет (лице), лако је могуће такав

придев „разрешити“ изричитим навођењем одговарајуће именице уз

придев (исп. Проговори нијеми – Проговори нијеми човјек, Прогледа

слијепи - Прогледа слијепи човјек), чиме добијамо синтагму са формално

атрибутско-детерминативном одредбом именице, а у ствари „упући

вачко-асоцијативном“ функцијом придева (Проговори онај човјек који

је био нијем, односно— Проговори онај нијеми) — што је као начелан

случај већ показано у оквиру идентификационе функције придева.

Краћи облик у овим ситуацијама (у рашчлањеној синтагми) могао би

унети исте оне „поремећаје“ који настају када се краћим обликом за

мени супстантивизирани дужи облик придева идентификативно упо

требљен (исп. малопре наведене примере), тј. елиминисати „упућивач

ку“ функцију у корист адвербијално-детерминативне“, чиме се фа

воризује сама особина као актуелна у тренутку говора“, као на пример:

*** Исп. разлику у значењу до које би дошло заменом постојећег дужег облика

краћим у раније наведеним примерима типа: „Нијеми и слијепи стаде говорити“ (НЗ

28) (: Нијем и слијеп стаде говорити); Пао је изнурени од смијеха (Петp 29) (; Пао

је изнуерен од смијеха) и др., што би, као у првом наведеном примеру, могло смисао

саопштења учинити и бесмисленим (Нијем је, а стаде говорити; будући нијем стаде

говорити и сл.).

“ Предикативност краћег облика (о чему смо већ говорили) огледа се и у

извесној неизраженој, подразумевајућој „временској“ паралелности особине према

тренутку говора односно вршења глаголске радње (исп. „Нађох болесног слугу

здрава“, тј. здрав је у тренутку када је био „нађен“, насупрот дужем облику („болес

нога“) који, с обзиром на „упућивачко-асоцијативну“ функцију исказује особину

која је актуелна (била актуелна) у „оном“ тренутку, тј. у тренутку када је она као

таква и аперцепирана од стране онога коме се говор упућује, односно стварно била

актуелна. Разуме се, „упућивачка“ особина може бити актуелна и у моменту саопште

ња (исп. „То је урадио Драган мутави“ (Лал. 60); „Неваљалога слугу баците у там

ницу“ (НЗ 149), али тиме дужи облик и даље има функцију „упућивања“, за разлику

од краћег, који увек инсистира на „предикативности“, актуелности особине у тре

нутку говора, „индикативности“, а не „релативности“, као што је то случај са дужим

обликом.
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Стоји дирјек... убоден (Коч 179). Разуман и бунован, стриц

изиђе пред кућу (Ћоп 2, 7). Човек освјежен и . . . чио пожали

што ће брзо мрак (И. 99). Блијед и уморан стриц. . . одмах сједе

(Лал. 53) итд. —

где би именица (дирек, стриц итд.) могла изостати када би придев

имао дужи облик, а придев би, опет, у том случају вршио идентифи

кацију, а не ону функцију која му се у наведеним случајевима даје.“

109. Нормалан краћи облик уместо дужег веома је редак, сем

уколико се он не осећа на неки начин „лексикализован“. Забележили

смо само ове примере:

код Држића: Однесе свите они злостар (336)— и код Лалића:

Звали су га Тробрк због ране која му је расјекла десни брк (54).

Судећи према неким примерима из РЈА, супстантивизирани краћи

облик у овој позицији мање је необичан у старијих писаца, као на пример:

Ма Данице, вик те твој драг грли и љуби (М. Пелегриновић

191). Не вјерује и вјерује што од драга свога слуша (И. Гун

дулић 466). Твој драг с тобом се свади (И. Иванишевић 222).

Видећи драга свога узa ce... проговори (П. Соркочевић 518 а)“

па чак и у топонимским спрегама, као у примеру:

Преко глубока потока (Мon. serb. 127),

где данас дужи облик изгледа ипак стабилизован.

ПСЕУДОИДЕНТИФИКАЦИЈА ОДРЕЂЕНЕ ЈЕДИНКЕ

110. Сви до сада показани случајеви заснивају се, као што смо

видели, на чисто субјективно-психолошкој категорији: на претходном

сазнању слушаоца (исп. чл. 64), тј. говорно лице полази од уверења

да слушалац има потребно претходно сазнање о релевантним елементима

за идентификацију и, с обзиром на то, лансира у говорни комплекс

одговарајуће детерминативе у намери да активира то сазнање слушаоца

у циљу тачног распознавања дате јединке.

“ Употреба краћег облика у овој функцији позната је и из школских грама

тика: „Привремени атрибути, и кад се накнадно и као узгред додају именици...

употребљавају се само у облику неодређеног вида“ (М. Стевановић, Савремени с.ј.,

255), мада, као што ће се из каснијих примера видети, ово важи данас пре свега за

номинатив и њему једнак акузатив.

*** Што може бити и дијалекатска особина.
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111. Међутим, свако упућивање на дату јединку не мора увек

у свести слушаочевој и довести до идентификативног распозна

вања. До хендикепа у овом правцу доћи ће онда када употребљени де

терминативи за слушаоца нису довољно диференцијални, што начелно

значи: онда када слушалац нема потребна претходна сазнања о свим

елементима који идентификацију условљавају и омогућавају.“

До овога може доћи из два разлога:

a) када говорно лице само претпоставља да слушалац већ има

потребна сазнања, па маркирање врши без претходне презентације ре

JICВаHТНИХ КОМПОНСHaTa ИЛИ

б) када говорном лицу није стало до тога да активира сазнање

слушаочево у идентификативном правцу, па претходну презентацију

и не врши.

112. При овоме је битно да евентуални хендикеп у идентификатив

ном аперцепирању од стране слушаоца —не доводи до дезавуисања објек

тивне одређености јединке (исп. чл. 71).

Ова чињеница — да субјективно хеидентификовање јединке не

утиче на сазнање о стварној одређености — пружа могућности говор

ном лицу да свесно или намерно пренебегне претходну презентацију,

тј. да непосредно, без претходног помињања именице и диференцијалне

особине, јединку лансира у говорни план као одређену—увек онда када,

са становишта говорног лица, није важно како ће (идентификативно

или неидентификативно) слушалац јединку аперцепирати, већ је до

вољно само то да слушаоцу предочи да је реч о сасвим одређеној је

динки“ (при чему је евентуална способност слушаоца да и иденти

фикативно препозна јединку ствар самог слушаоца, а не акције и намере

говорног лица).

“ Слушалац, на пример, нема јасну представу о збиру и везаности особине

искључиво за дату јединку, па у саопштењу — Запокkдик кнеза Никwле н негова

нзекуднога кћка (Пов 7)—може бити нејасно које је то „веће“. Може бити нејасна

(чак и објективно) ангажованост јединке у датом тренутку, као у саопштењу: — Да

слуша. . . верховнога вожда или . . . постављенога комендата — јер оно éiaa2. дугорочнији,

Општи знача) али се, стварно, у моменту реализације глаголске радње подразумева и

означава тачно одређена јединка. И поред бројних карактеристика датих у саопштењу:

Мост на Кутку, стари, дрвени, из времена краља Николе (Лал. 106), сам мост може

бити за слушаоца неидентификативан уколико, евентуално, сам на неки начин (a

не на основу овако презентираног саопштења) нема јасну представу о томе који је

то тачно мост у питању итд.

“ Ово је, дакле, једна од оних ситуација које се не би могле подврћи под

Миклошићеву дефиницију, тј. на коју се не односи принцип о „ранијој споменутос

ти“ као релевантном за појам одређености, односно за употребу дужег облика придева.
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113. Из ниже наведених примера видеће се да је у материјалу

језика и у овим случајевима, када се дужим обликом истиче „упући

вачка компонента“, дужа форма придева врло консеквентна“:

Пов: Заповbдино . . . кнеза Никwле . . . и негова извRyaнoга к kкra...

исписака . . . изк листа (7). БИ РštКо ... заповјkдик господина ми

кнеза . . . и негова изеRoанога кћка исписахк више писанно (32)

Ималиw . . . Ф. дŠкатк принескнихв ликнŠтога годица (34-35). То

варе . . . посилкелик . . . до лићста Šговорнога (74).

Вук ИEC: О новоме лету... доведе Јаков... 600 људи (84). Он

дође к мени у одређени дан (86). Тако се скупштина сазове

одмах по новоме љету (95). Ова уредба. . . ће се по новоме ље

ту . . . објавити... То се дознало... још прије новога љета (95).

Ни један (војвода) ни кога другога да не слуша, осим сената

и верховнога вожда, или од њи. . . постављенога комендата

(122). Вуица Вилићевић (брат (је) убијенога у Смедереву Ђу

ше) (122). Посланици Српски ће. . . новце . . . давати у Београду

одређеноме . . . чиновнику. (126). Црни Ђорђе о новом љету . . .

сазове скупштину (126). О новом љету на скупштини, оптуже

га (229). Народ... устане на Турке пре одређенога времена

(144). Народ буде царева раја, као и њиови стари што су били...

по старом обичају (172). Људи ... ће на одређеноме по том мес

ту, с Руским одређеним људима, расправити, што имају (175).

Ови прокламација до одређенога дана нису њи двојица могли

толико преписати (190). Да узимају (попови): За прекаду

у вароши (по старом обичају)... — 20 (паре) (197). Кад у

јутру сване, а то од Срба на одређеном мјесту нигде никога

(229). По новом љету . . . доведу (га) у Бијоград (230). У Поре

чу су га учили . . . по новом начину (263). (Петар) се послије

учињеног мира између Руса и Турака 1812 године... пресели

у Бесарабију (266). У одређени дан дође Младен са својим сов

јетницима (271). Ова диверсија . . . била би ... много важнија

да је Емануел могао од дубокога канала, који је био између

њега и великога пута (328). Намести се да чека... уредивши да

*** Дужи облик има упућивачку компоненту, без обзира на (не)могућност иден

тификације, с тим што је та компонента на известан начин за слушаоца „бесплодна“,

као што то може бити свака па и демонстративно-анафорска одредба. Исп. на при

мер у разговорном језику: „Донеси ми ону књигу“ — што може бити недовољно

уколико „ону“ није за слушаоца сасвим прецизна одредба, па нормално реагује пи

тањем: „Коју „ону“ књигу?“ Међутим, и поред тога слушаоцу је јасно да говорно

лице истиче — одређену јединку.
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се к мосту (дрвеном и покривеном) привуку бурад са смолом (306).

Кад дође одређени дан... он ову команду преда другоме (320).

НЗ: (Јосиф) роди Исуса прозваног Христа (2). А дванаест апо

стола имена су ова: ... Левеј прозвани Тадија (21—22). И узев

ши Јосиф тијело (Исусово) . . . метну га у нови свој гроб (77).

Ово је син мој љубeзни њега послушајте (159). Ти си син мој

љубезни који је по мојој вољи (80). Марија добри дијел иза

брала који се неће узети од ње (164).

НПр: Цар . . . измучен у мислима, баци они прстен, те ђе ће?

него одскочи... те ... шћери на скут, а она видећи златни

и лијепи прстен, узме га те стави на први прст (144). Ал то

страшно створење скиде са лица медвеђу кожу... Девојка

из великог страха чисто се обезнани кад види у господским

хаљинама прекраснога младића (170).

BII: У Србији ми је приповиједао један човјек из Пљевља,

да... на Тари у пустоме манастиру има сила... Србуља (V, 355).

Анд: Такво једно (речној проширење настаје и овде . . . на месту

где Дрина избија у наглом завоју из дубоког и уског теснаца

који стварају Букове Стијене и Узавничке планине (7). На том

месту где Дрина избија целом тежином своје водене масе...

стоји велики, складно срезани мост од камена (7). У том сту

бу... живи... Арапин... Ниједно дете га још није видело...

Али га је угледао једне ноћи Хамид, онај сипљиви и вечито

пијани и мамурни хамал крвавих очију (11). Тако је он био

први који је у једном тренутку, иза склопљених очних капака

угледао чврсту и витку силуету великог каменог моста који

треба на том месту да настане (23). Моле бога да... [им)...

врати некадашњи мир и тишину скромног живота, поред ста

pинске скеле на реци (29). Из дубоког џепа свог сивог гуња

Црногорац извлачи гусле (31). Углавише доњи, дебели део

коца међу оне две греде и уковаше (50). Одгурнуше (сељациј

крупни шљунак, који се ту спушта... и ископаше . . . гроб (58).

Радници су се ројили око огромног четворугаоног камена који

je . . : висио над њиховим главама (64). Нестало црвоточне ске

ле . . . сад се ишло . . . на другу (страну), преко широког дугог

моста који је тврд и силан (71). Једног дана . . . се био испео

да поправи попузли цреп на крову (77). Жућкасти... камен од

кога је мост саграђен чврснуо је и збијао се (78). Са прозора

се просипало у Дрину ђубре, помије... Од тога су низ бели
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стуб моста остајали дуги, прљави млазеви. (97). А и кад је де

бели Анадолац неочекивано умро... нови џелат. . . наставио

је његов посао (98).

Кал. Казу раздрага предоџба дивног посла, па живахно сједне (44).

А Анте истегао вратић из прешироког овратника старе искрп

љене униформе (48). Мали Митрица... појави се на вратима...

Обучен... у црвени господски женски капутић с крзном (49).

Јосо му пружи... папира од старог молитвеника из којега

нитко није знао читати (50). Слушај куме Шиме, — говорио

је Лукица младом човјеку плава доброћудна лица (54). Он је

тога дана изишао из својих изврсних отешчалих опанака, из

старог олињалог хаљка (81). Он подигне своју крупну, тамну

и квргасту радничку руку, пружи дебели, безнокти кажипрст

и у висини замахне њим (82). Није допуштао ни најмању

увреду. Тако је једнога дана ударио главом у свој ниски дрвени

праг, па га је на месту ударцима исјекао (83). Изблиједио модри

хаљетак, сукња и малени пршени хаљетак, све је драздpто о

краја (87). Онда се појави из тамне позадине она искра која га

гони... осјећај дужности... према тамноме духу који је скри

вен дубоко (98—99). Тамо је хтио... к старом... пекару

(109). Врло лагано и с великим напором пробрао је пут

до старог дјела града (109). И што се више приближује Шилову

комшилуку, све успорује кораке да одгоди неугодни час (117).

Округли долац смјестио се у своју материнску плоху новоиско

паних винограда (118). Кућа се јасно оцртавала... Изнад ниског

зида нов црвен кров (127). Довела га је најприје на велики

виноград у Доцу (129).

Ков: Није дуго потрајало, а ненадани обрт у мом животу раставио

ме од наших брегова (52). Тијело . . . уредника закутнога, но баха

тога листића, мигољи неком... самоспознајом уз велику људес

кару, професора (који) удешује у старом казину . . . народне пле

сове (85). Илустрисимус је дуго, дуго дремуцкао . . . сијекући. . .

љевицом. . . задимљени зрак около своје главе. (86). Испуза

нам у сусрет погњурени старчић, просједе браде и ситне глави

це (96). Мој отац стаде . . . опипавати црвени баршун на ком

је сједио (102). Потегне с друге стране кревета стари подерани

плашт. „Ево ... тиме ћеш се покрити.“ (109). Воњ... одијела,

њихово издисање... напунило (је) . . . собу, да сам... омамљен

уснуо на свом тврдом лежају (113). (Жупник) је ... узмахивао
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марамом поспаном звонару да већ једном удари у своје цркве

не гусле (140). У маленом брдељку који се уздизао над повр

шином у слици велике грбе, бијаше издубљено . . . огњиш

те (194).

Коч: Чобани... разговарају... о оном великом снијегу што је

нападао о Часнијех Верига (42). Благом одлахну на срцу...

Хвати се за наиликани припашај, извади ћурлику па засвира

(44). Све стоји усправ... побожно: и црне, жалосне јеле, и

осамљени редак трешања изнад Чергића наслона (89). Прије

неколико година. . . диже га спаија са старог кућишта и насели

на његову старевину некаква Личанина (95). Једва су га дигли

са старог кућишта (96). Видјела се мјесечина како се распли

нула по жутом, скореном блату око стаја (123). Јуре се много

чему надао од новог времена (126). Кроз подерану шубару испала

му (Јури) масна просиједа коса. Кратки бијели зубунчић ску

пио се и отрцао, а ситне ресице покидале (134). На Господској

улици... све је мирно... Тек за њим (послужитељем) избије

замишљени хоџа са зембилом у руци (146). Само што се гдјекад

продере дебели касапин (147).

Лаз: Писала ми је (сестра) . . . као им се чини да већ неће дожи

вети тај срећни час кад ћу ја... вратити са њима (81).

Лал: Волио сам некад ту сирову свјежину и због ње овај отворени

вајат гдје . . . дође помало од свега што се у небу збива (9).

Мост на Кутку, стари, дрвени, из времена краља Николе, бјеше

пао под вјетром, а други се на том мјесту неће ни градити (106).

Повукоше столове украј, а на очишћени простор у средини

изађе поручник Павле (140).

Наз: Даљње... путовање... па договорени сусрет с четом парти

зана... нећу... описати (12). Конспиратор је извукао из свога

чудотворног џепа на капуту што га ја прозвах „земуницом“

термосицу (13). Горан исприповиједи причу из своје књиге

„Дани гњева“ о слабом, прогоњеном дјетету, које вила направи

тако јаким да постаде браниоцем свих слабића (15). Лежај се

за свакога нашао. Ја заспах у великом кревету газде Мишка

(15). [Избеглице) губе се у удаљеном главном дијелу варошице

гдје их чекају... празне куће (33). О замче... на високом брду

изнад Уне, у теби можда сједе Нијемци (35). Стигли смо тек

предвечер . . . јер је камионима било тешко путовати по снијегу
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високог и пустог краја којим смо пролазили (37). Моћи ћемо

наоружати нове партизане... заплијењени новац пораздијелити

између најсиромашнијег пучанства (40). Рама има много пото

чића... На поточићу је запуштени млин, тако низак и узан

да се у њему можеш једва окренути (44). Четници су нам отели

већ постигнути успјех у Коњицу без којег се наш положај по

горшава (45). Послије нашег од четника проузрокованог неус

пјеха у Коњицу, Тито је ударио на Нијемце (47). Путује се

напријед. Преко Јабланице... морамо пријећи Неретву гдје

смо порушили велики мост, а затим израдили неки пролаз (49).

У зору ме воде к ријеци. Обале су ниске и стрме. Дуги високи

мост друг је Волођа... стручњачки зачас порушио (50). Данас

се осјећам прилично добро... Нестаде новог прољетног снијега,

блато се суши, трава ниче (58). Човјек у чијем стану борави

мо... Свршава орање њиве. На авионе и на дим у запаљеном

оближњем мјесту и не обазире се (59). Изражавам признање

и захвалност борцима... II далматинске . . . за одлично изврше

ни задатак. .. (60). Хитам на високи руб кланца и вичем (72).

Пијан сам . . . од . . . оштрог зрака који струји с. . . Дурмито

ра (80).

Петр. Он је дошао... како би... одрадио одређени посао (24).

Намастирчани веле да је и стари мост преко Ситнице турски

(38). Страдалник се није бранио... за све време операције...

само . . . једна крупна суза му је стала у онај његов престрашени

црни подочњак (74). Забавили се и ... бацили поглед на уда

љени угао са трима старим липама испред крчме (97). Официр...

приметивши... уздржани подсмех на његовим уснама, скочи

(109). На образу му се хватала ледена зрнца од измаглице, на

топљени шешир му се набијао све дубље на обрве (110). Гвоз

дене поткове и клинци њихових чизама клизе о испрскали

асфалт, о камене коцеке којима су закрпљене јаме од њихових

бомби (111).

Ћос: Вукашин је пред огледалом четкао зелени реденгот и ћутао . . .

Вукашин међу прстима окреће цигару и загледа је . . . Кида

влажни крај цигаре (57). Уплашено погледао на авлију и дуги

низ соба под једним кровом што се нужником завршавао (192).

Истог јутра пошао је кући. Гађење... на мокри трбух и велика

колена, гаси сећања (200).

Ћоп 1: С много тајних суза преболио сам остављени завичај (ђа

во зна, јесам ли га икад, у ствари, и преболио!) (16). Ти би могао
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своју чету припремити за долазак новог комесара (38). Тек што

говорник заврши реченицу... једна граната послана из вароши,

тресну и задими на голом баиру повише чете (43). Вјетар неу

морно брише... Старица још више тоне у изблиједјели преши

роки капут и почиње да плаче (63). Командир Николетина пос

ледњи је одступио... његова јединица још дуго је... чула. . .

рафале његове „збројовке“ коју је преузео од погинулог митра

љесца (132). Господе боже... ено сад пролазе и мртви Крајиш

ници. Иде... командир и мртвог борца води (165).

Ћоп 2: Старац се... загледа . . . у сјајно плаветнило изнад искр

заног руба блиске шуме (7). Наредише му да се хитно јави у

срез код новога предстојника (11). Мати му је... плакала...

кријући очи у полутамном буџаку с наћвама (11). Зађоше у

стари буквик гдје још није допирала ниједна зрака (12). Уја

кова колиба била је смјештена уврх уског језика пољане, за

вученог дубоко између два горска хрбата (25). Увече касно...

Дињар... пијан. . . заспи на простртом кожуху иза фуруне

(27). — Гојко се отео, порастао... а некад је једва досизао

руком до четвртастог реда... глеђосаних петњака (фуруне!

(27—28). Удну уског клина пољане, збијеног у тамну масу шу

ме, бјеласао се кров (29). Неки од усташа грубо гурну једног

сељака који се сагнуо да поправи спали опанак, опутњаш (38).

Осјећајући . . . страх и од ове велике собе и од пригушеног жа

мора мноштва људи испред себе, Тодор се повуче (39). Још у

пространом ходнику школе . . . Тодора је поново прожео онај

страх од школе (39). Дуго је гледао за њом (мајком) тужан

као да му она односи последњи дјелић негдашњег минулог

живота из Боканове Пољане (54). У варош га нијесу позвали,

нит се њему тамо ишло послије лошег искуства у оне три недеље

пробијања до Јаруга (58). Адвокат је . . . некакве хартије...

распоређивао на округлом столу у ћошку собе (75). — Види баш

ме стјера у крај — тужно помисли он мрвећи пркли вршак прош

таца (84). — Остављали су ме и у горој (ситуацији) — с горчи

ном . . . прогунђа Радекић сјећајући се оног страшног предве

черја негде на раскаљаном друму иза Вировитице, када се коло

ном први пут пронесе вијест да Нијемци већ улазе у . . . село

(89). У кишовит освит наиђоше на . . . и тракторе заглибљене

у блато широког сеоског друма (89). Из једне . . . aфере у сусјед

ном гарнизону, он је познавао једног поручника (91). Догор

јели опушак опрљи Гојку прсте и он се поново нађе поред извора
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(104). У томе (игри мисли му помаже и мирна соба, и... јаблан

поред отвореног дворишног прозора (111). Нису ни били чули

за долазак екипе за чишћење, па их изненадише стране усташе

и нове униформе, а нарочито овај високи стасити официр c

новим опасачем и кратким аутоматом преко леђа (116). Широки

бљештави квадрат отворених врата све је више блиједио...

и добијао некакву хладну плавичасту боју (120). У сусрет му

весело бљесну велика ватра с добро знаног огњишта (127).

Шим: Око те иконе горјело је мноштво свијећа... да... се све

то једва видјело кроз густи и мирисни дим тамјана што га је

његов отац Пашкаљ сипао из кадионице (29). Врбе се нагињу

над воду, а јаблани и трепетљике образују се од тамног сочног

зеленила шуме по обронцима (41). У тамном грмљу, више

поточића, изненада... запјевао славуј (49). Ти су исти

траци освјетлили у тамној соби иза крчме, ниски кревет

Бојин, на ком је она . . . осванула (56). Сава се и удо

вица стресоше па стиснуше... под великим грмом старог јор

гована (77). Са женом... проговорио... само ... о уграбљеном

благу што га је наслагао у пећи (102). Па зато хтједоше да јој

се суди по старом обичају (145). Не бијаше чељадета које . . .

не би... застало да погледа на десну страну великог пута у жути

долац тешког пшеничног класја, који се издалека виђао као

марама густо везена (159). Петрица се замислила у нешто, а

Бошко се тужно загледао у мало уздигнути вез на њезиним

прсима (174). И док је стара Марија... музла краву, мијешаше

Петрица своје талијере, дочим је цекин метнула напосе у нови

обојак (176). Уговорише како ће се одмах иза вечере састати

више куће код старога крста... а поподне ће од старога Зеле

измамити сврдлић (192). (Крчма) смјестила се крај великог

прометног друма недалеко градића и у брежуљкастој околици

начичканој богатим селима (199).

114. У неких писаца употребљен је понекад у оваквим примерима

и краћи облик; онда, дакако, када се истиче особина — особина као

аутономна, сепаратна квалификативна компонента без упућивачког

елемента, дакле као елемента квалификације, „слике“ извесне објек

тивно одређене јединке;“ исп. нпр. :

*** Ови случајеви употребе краћег облика, као и самог третмана именице као

јединке, веома се приближавају ситуацији коју евидентирамо у посебном одељку:

„Придев у функцији квалификације именичког појма“ (исп. тамо).
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Лал: Сасули су на њега кључалу воду... и сву му кожу ишарали.

Мислили су да ће то остати незнано . . . па су искасапљен труп ...

затрпали у неку јаму из које га је послије комисија вадила

(168).

Ћоп 2: Тодор, заузгред, удари... у раздрљен дирек на авлијским

вратницама, утврди га и чврсто затвори авлију (11). Усташе

су пратиле гомилу... али кад кроз узак просјек између брежу

љака сину збијен грозд окречених кућа... Тороман... повика

(17). Дјед му је казивао... куд води... пут... показујући...

у брeгoвит предјео под шумом (40). Он је сваки час дизао своје

гломазно тијело из ћошка удну дугачка стола... постављена

у хладовиту шљивику, нудио госте (2). Престрашено се врц

ну . . . и отвори очи. Изненади га бљештав прозорчић и сноп

сунчaнe свјетлости који је укосо падао по уваљану лежају пре

ко пута (64). Поред скровита извора, завученог међу преста

реле јове под брежуљком и већ утонулог у сумрачну вечерњу

сјену, Гојко застаде узбуђен и обесхрабрен (100). Гојко се управо

пењао уз тјесан долић недалеко од засеока и . . . застао да ос

лушне (102). У томе (игри мисли) му помаже и мирна соба,

обасјана предвечерњим руменилом, и залепршан јаблан поред

отвореног дворишног прозора (111). На голему куку више језера

(је) развалина (38). Пред (крчмом)... сједјело... много љу

ди... и он већ скочи, те... корачи брзо к високу кошчату мом

ку, што је скрштених руку стајао ослоњен на кућни праг (169).

Но кад је отишла опет се развеселила, а особито кад би гледала

своје ново рухо и велик комад црвене чохе, на који се имали

пришити њезини велики, сјајни талијери (185).

ПРИДЕВ У ФУНКЦИЈИ ИДЕНТИФИКАТОРА ВРСТЕ

(ТИПОЛОШКО-СПЕЦИФИКАЦИОНА ФУНКЦИЈА)

115. Идентификативна способност придева не мора бити усмере

на, као у до сада показаним случајевима, у правцу откривања и марки

рања одређене јединке именичког појма. Као посебан тип идентификације

можемо, наиме, издвојити функцију придевског детерминатива

у откривању, маркирању и упућивању на одређеност врсте (типа,

класе, порекла) у оквиру извесног предметног садржаја, уколико, дакако,

дати предметни садржај такву типолошку рашчлањеност има или

МОЖе Да ИМa.
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Ту бисмо, наиме, регистровали случајеве, које показују и све

наше граматике, типа: „црни лук“, „бели бор“, „слепи миш“, „венчани

кум“, „црни пришт“ итд., дакле извесне већ уходане, лексикализоване

спреге, али и све друге у којима придев указује на известан специјални

квалитет предметног садржаја, као:

Потврде га за насљедственога књаза (ИЕС 170). Па би опет

легао као торни пас (Анд 98). Средиште вароши (је) на пеш

чаном језичку (И. 8). У омоту су паре... у кованом новцу (Кал

84). Он вади... златни сат (И. 132). Мирише као увели босиљак

(Коч 230). Познадох хартију званичног листа (И. 78). Иван

путује у Загреб на некакав тајни састанак (Лал. 157). Он опаса

свилени појас (И. 83). Очи јој сјаје као пламени мач (Лаз 199).

Сад смо на дохвату тешкога топништва (Наз 37). Племенити

голуб мора да цепти од жеље да лети (Петр 45). Кроз ледени

вез (на прозору) Аћим поново погледа на пут (Ћос 42). Одву

коше га на сламни лежај (И. 153). Из даљине споро заплови

тешки бомбардер (Ћоп 1, 145). Пажљиво загледа камени

споменик (И. 33). Тих је дана свак у пирноме руху (Шим 154).

И други се стаклени кип обрати у прах и пепео (И. 32) — итд.

116. У вези са овим типом детерминације потребно је размотрити:

а) шта се може подразумевати под „специјалним квалитетом“, б) какав

је семантички резултат и карактер овакве спреге придева и именице

и в) како се у том комплексу одражава дистрибуција двојаких форми

придева и њихова опозициона вредност.

117. Стручна и научна литература спрегу два елемента (придев+

именица) ОВОГa TИПа, Ка0 И употребу дужег облика (који се сматра

обавезним у тој спрези) квалификује као ознаку каквог „имена“,“

„назива“,“ односно као „фразеолошку јединицу“ и томе сл., што се,

* „Има случајева када се... придеви употребљавају само у одређеном виду.

То су случајеви када придев заједно са именицом уз коју стоји чини неко име. Тада

се он употребљава искључиво у овоме облику, у примерима: бели ббр, бели јасен,

бела недеља, црни прашт, слепи маш, касела млеко, црна кава, црни лук, старт сват

итд“, (М. Стевановић, Савремени с. j., 256).

“ „Одређени вид придевски... се употребљава и онда када... именица чини

са придевом одређен појам: стари сват, бела недеља, Црна Гора, Велики петак, Нови

Сад, Стари завет и чини саставни део назива: дуги силазни акценат, одређени придев,

ванредни професор, стални гост и сл. (А. Белић, Истор. c. j., Речи са декл., 277—278).

*** „Неки од придева... (у фразеолошким јединицама) у функцији одредбе

употребљавају се само у дужем облику . . . У савременом српскохрватском језику у
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међутим, на известан начин може сматрати сужавањем терена на оне

случајеве у којима је спрега именице и придева у извесном смислу

стална, уходана, увек иста, лексикализована и сл. Није, међутим, об

јашњено који су услови потребни да би се изврсна спрега третирала као

„назив“, „име“ и сл., односно мора си она увек бити „име“ или „назив“,

И ОД Чега ТО ЗавиСИ.

Пошто ово условљава класификацију материјала и опсег саме

категорије, покушаћемо да поменуте релевантне компоненте ове

категорије рашчланимо и анализирамо:

1. „Специјални квалитет“ схватамо пре свега тако да придев у

спрези са именицом не означава само и искључиво ону особину коју својом

семантиком значи, нити је придев употребљен, принципијелно, да појам

именице (предметног садржаја) ближе одреди по тој или само по тој

особини („бели лук“ није сваки лук беле боје, нпр.), већ има, функцио

нално, шири значај: осим знака дате особине, придев у оваквим спpe

гама подразумева и ланац других особина које верижно прате врсту (при

дев „бели“ у спрези „бели лук“ говори много више о другим квалитетима

него о самој особини „бео“).

т

Из овога проистиче следећа црта: "

2. Придев има номенклатурни значај, тј. он је репрезентант низа

особина које одликују врсту, открива, у ствари, кључну, насловну осо

бину.

3. Употребљена, дакле, само као представник специјалног низа

особина, начелно је свеједно— која ће од особина које одликују врсту

бити одабрана (исп. адекватност спрега „драги камен“ „племенити ка

мен“, или „бели медвед“, „поларни медвед“, „ватрени гром“, „огњени

гром“; „дрвени угаљ“, „мрки угаљ“ и сл.), али она у сваком случају

мора бити кључна, тј. таква која је као диференцијална—упадљива,

уочљива, присутна и врло карактеристична за сваку јединку дотичне

врсте.“ Другим речима: спрега не мора бити строго клиширана, при

тим случајевима доследно се употребљава дужи облик. На пример: термини срод

ства — стари сват ... крштени кум . . . имена, надимци — глупи Август, ... називи

болести, растиња, животиња: црвени ветар... бели медвед... Ван ових спојева при

деви стар, глуп, бео итд. могу се употребљавати и у краћем облику (исп. нпр.: лепи

човек... и леп човек...“ (НТ, ib. 86).

-“ Постоји, додуше, и просто „крштавање“ врсте— рецимо по имену научника

који је нешто открио и сл. („Белов телефон“, „Рентгенови зраци“, „Панчићева омо

pика“ — али ови случајеви немају за нас посебан значај), а што је често, рецимо, у

научној и др. терминологији. Међутим, при спонтаном настајању имена врсте, при
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дев се може и замењивати, али само у границама које дозвољава но

менклатурност.

4. Означавајући специјални квалитет, спрега придев + именица

у ствари означава и посебан садржај (појам), чиме стиче ранг лек

семе, тј. два језичка знака (придев и именица) кооперирају да означе

један јединствени лексичко-семантички садржај. При томе није, ме

ђутим, битно да ли, и у којој мери, само један део спреге (обично име

ница) задржава своје основно значење,“ или читава спрега, или само

један њен део (обично придев) поприма извесно „померено значење“.118

Битно је само то да је двочлана спрега знак јединствене представе, посеб

ног садржаја у оквиру опште представе о предмету (садржају) који име

ница, без придева, иначе значи.“

5. С обзиром на то, ову врсту одредбе не треба схватити тако да се

цела ствар своди искључиво на „померени“ лексички план или на кли

шираност, уходаност спреге, „фразеолошке јединице“ и сл. (типа „црни

лук“ итд.), већ да се придевом упућује на одређеност врсте специјалном

(номенклатуром) функцијом коју у датој спрези има, без обзира на

то да ли је семантика целе везе или само придева измењена, јер „поме

peни“ семантички садржај није особина која обавезно прати типолошку

функцију (исп. „торни пас“, „увели босиљак“, „златни сат“, „пламени

мач“ и др. у наведеним примерима) нити је то моменат који условљава

дужи облик придева.“

дев у почетку мора имати значај битне информације, што касније може избледети

(као у „бели лук“, „црни лук“, и сл.) чак постати немотивисано, што и омогућава

„вештачко крштавање“, јер придев има симболну функцију и не претендује на битну

информативност по особини коју иначе значи (исп. „одређени вид“, „неодређени

вид“ и сл.)

“ „Драги камен“, „плави камен“, „обрађени камен“ и сл., без обзира на своје

специфичности, задржавају у именичком појму „камен“ збир бар оних основних осо

бина којима се и „камен уопште“ одликује.

*** Исп. „црни лук“ — који уопште није црн (црне боје) као што ни „бели лук“

— који је, истина, бео — није назван тако стога што би се он по тој особини разли

ковао од других врста лука који не би били беле боје; или: „крштени кум“, „вен

чани кум“ који не значе „кум који је крштен“, „кум који је венчан“ и сл. (О типу

„венчани кум“ в. и Р. Бошковић, Н.Ј. н.c. 116—131).

“ Отуда је, бар у принципу, а практично — ако то лексички фонд језика доз

вољава — увек могуће овакву двочлану спрегу заменити „једночланом“ лексемом

- или изведеном именицом: исп. „мрки угаљ“ = „лигнит“, „драги камен“= „драгуљ“;

„нечисти дух“ = „ђаво“; „водени цвет“ = „локвањ“; „црнo вино“ = „црњак“ итд.

*“ Ми се, стога, не можемо сложити са Н. Толстојем који инсистира само на

овом „помереном“ семантичком значењу; он о томе вели: „Мора се претпоставити

да се приликом настанка постојећих веза — које су касније постале лексичке целине,
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Отуда ми можемо рећи само то да придев веома утиче на улогу,

вредност, смисао, па и лексички значај именице. При томе придев своје

значење може и изменити („црни лук“) али, „репрезентујући“ особине

врсте, може и задржати своје примарно значење („ковани новац“, „пле

тени венац“, „печени цреп“, „трооки гуштер“ итд.) а да се његова номен

клатурна вредност нити мења нити гаси.

6. Номенклатурна вредност придева, међутим, поред већ поме

нутих компонената, зависи и од других:

a) од објективне рашчлањености извесног предметног садржаја

на врсте и

б) од сазнања која говорна лица о томе имају.

Именички садржај, наиме, који не разликује бар једну врсту —

ни не може бити типолошки детерминисан.“ С друге стране, номенкла

турно обележје, маркирање врсте биће, са субјективног становишта,

дезавуисано уколико и слушалац није свестан репрезентативности осо

бине, односно чињенице да веза придева и именице имплицира специ

јални квалитет.“

ознаке појединог појма — обележје садржано у придеву осећало још довољно јарко

(пре свега у оним случајевима када је то био описни придев); но, довољно је било да

се она претвори у стално обележје (нпр. у српском језику „бели медвед“ —

стално, али „глупи медвед“— нестално, „један бели медвед“ и „један глупав медвед“)

да постане одређена и неизмењена као особина, особински знак предмета („бели

медвед“ или „бели лук“ — упућивање на то да су медвед и лук бели) почело је све

више да се губи, гаси, а у неким случајевима је савршено ишчезло из сазнања го

ворних лица добивши другу функцију — функцију упућивања на одређени предмет,

којом се тај предмет издваја из општег рода њему сличних, макар ово одређивање

предмета и не било појединачно“ (ib. 69). Разуме се, свака спрега може се временом

богатити лексичким садржајем и постати немотивисана ознака каквог садржаја

(исп. „дан и ноћ“ као назив цвета), али то је сепаратни процес који нема непосредне

условне везе са функцијом придева као знака врсте, односно „имена“, „назива“ итд.

*** На исти начин — особина која не би била употребљена „номенклатурно“—не

означава врсту. Начелно, придев као знак врсте увек у односу на садржај „уопште“-

означава сужени збир, па детерминатив који такав збир не би означавао, већ би се

могао односити на садржај „уопште“, не може имати својство знака врсте (исп. „зе

лени камен“ — врста : „зелена трава“ — начелно не значи врсту, јер је свака трава,

Нормално, зелена.

*** О „белом медведу“ на пример, може се говорити само човеку који бар

минимално зна медвеђе типове, јер иначе неће бити способан да ту спрегу разуме

како треба: „бели медвед“ ће за њега значити само боју медведа, а не све оно што

уз то иде, и што се зна да иде, и разумеће нешто друго, а не оно што му се тиме каже.
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7. Дужи облик придева је у оваквим спрегама оправдан јер се

и њиме врши упућивање, само у овом случају не на одређену јединку

већ на одређену врсту („драги камен“ = онај камен који је такве и

такве врсте.“)

8. За правилно разумевање „типолошке детерминације“ важан

је још један, понекад субјективни моменат: моменат опозиције. Придев

и именица, наиме, означаваће врсту само у том случају ако су од стране

коворног лица односно слушаоца и схваћени као садржај „такве и такве

врсте“ латентно супротстављен истом садржају друге врсте, то је опет у

тесној вези са тим да ли се особина схвата „репрезентативно“ или само као

знак пуке особине, оне коју придев сам по себи и иначе значи.“

9. Указујући на врсту, а не на јединку, типски се могу детерми

нисати не само они предметни садржаји који имају збир јединки, већ

неома радо они појмови који не означавају јединачна остварења у при

роди (као градивне именице „угаљ“, „вино“ „дрво“, „камен“ и сл.);

у „типску“ спрегу радо ступају и придеви који већ својом семанти

ком значе специјални квалитет: градивни придеви (типа „дрвени“ „кож

ни“, „стаклени“), придеви који значе квалитет добијен у резултату

деловања какве глаголске радње („ковани“ новац, „варени боб“, „печени

хлеб“ и сл.) уколико се супротстављају „типолошки“ (насупрот: „штам

пани новац“, „пресни боб“, „непечени хлеб“ итд.), те и други, најчешће

придеви на -ни, („књижевни“, „савремени“, „модерни“, „народни“,

„државни“ и сл.), који показујући какав однос, порекло итд.

118. Као што и граматике констатују, у овим случајевима употре

биће се — дужи облик придева. Ово потврђује грађа и старог и савре

меног језика, као и старословенско стање. Исп. примере језика:

ДЗак: G) доуховномк дангоу (44). И за доуховни дакгв. ксакк

члoкºkкк да има покинокенie (44). Католи се наиде кут козлинкк соудика

*** Разуме се, особина као знак врсте може послужити и као идентификативна

особина уколико је везана за јединку која се од других разликује специјалним ква

литетом врсте (исп. „Зађене за пас онај чудотворни нож“ (НПр 152); Цар . . .

упита га какву ће прћију . . . а он (младожења) одговори: ... твој нож чудотворни“

(II. 153) и сл.); међутим, тај моменат за нас у овом тренутку није битан јер и поред

тога придев је знак врсте, а секундарно употребљен у идентификативне сврхе. Оту

да ми и не одвајамо примере према моменту индивидуализације, јер нам он у овом

случају није релевантан.

“ „Свилени појас“ имаће ранг врсте само онда ако се третира супротстављен

појасу друге врсте („вуненом појасу“ на пример); у противном, ако се супрот

ставља само по особини, „од свиле“ (а не и такве врсте), типско својство веома слаби

или се чак губи.
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црккоккнолису длагоу да плати. т. перkпеу (45). И доуховномоу дикгоу

козклиици да не соуде (45). И да ихк слоуша всаки по законоу цркковно

моу (45). 60 су укванти цркковнаго чловћка (48). G9 цркковнолик законе

(50). Када оулире властелинк . . . злати погаск да има скинк его (52). 6)

провождeни члов kКа дуоужнкго (61). Да лисучите се тако и волнкин

сувица (62), 6) Акжном писанiи (69). 69 позовоу неколкналик (80).

АзK ... БлаговћуКнкi . . . и склиодуkжавани цара (83). Hк wле

злов и неисправљеног чуyоужје (85). Мене пуkaoжи wт кралнRKстка

на православKног царкство (85). Поставише цара вк касакоу право

славноук, кћуоу (85). Да не оулиножит се кк докжак k . . . злоe

суХklцуенiе и лоукакое нанакиданje (86).

Држ: Динар у . . . дјетету биесни као зли дух (250). То је прави

и госпоцки живот (261). Тот би веће виечни мир био међу оци

и синовми (277). Да ти доброчести чловик успомену за објед

(287).

РЈА: Да би у добри час било (Спом. ср. 1, 44). Ови драги камен

јест толико племенит (П. Мацукат 24). Орући земљу нађе

драги камен (Ф. Ластрић, нед. 331). Остави својој заручници

један богат драги камен (М. Раднић 246). С богом и у добри

час пошли (И. 7). Цар уљезе усред храма... гди у начин свјет

ла плама драги камен сја и злато (И. Гундулић 439).

Вук НЗ: А он... рече им: род зли и прељуботворни тражи знак

(29). Нечисти дух изиђе из човјека (30). Дошао амо без свадбе

ног руха (56). Како ћете побјећи од пресуде у огањ паклени

(60). И стресе га дух нечисти (81). Говораху: у њему је нечисти

дух (86). У њезиној кћери бијаше дух нечисти (98). Јер ко се

постиди мене . . . у роду своме прељуботворноме и гријешном

и син ће се човјечји постидјети њега (101). Запријети духу

нечистоме : душе нијеми и глухи . . . изиђи! (103). У први дан

недјеље дођоше на гроб око сунчаног рођаја (125). Анђео. . .

стајаше с десне стране олтара кадионога (127). И у зборници

бјеше човјек у коме бијаше нечисти дух (140). Јер Исус заповједи

духу нечистоме да изађе из човјека (154). А Исус запријети

духу нечистоме, и исцијели момче (159). Хлеб наш потребни

даји нам сваки дан (164). Кад нечисти дух изиђе из човјека,

иде кроз безводна мјеста (166). Чујте шта говори неправедни

судија (185).

НПосл. Бодљивом корову није Бог дао рогове (23). Бо

ље је у добри час 10 девојака него у зли једну (30).
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НПр: Немушти језик (VII) Чудотворни нож (VII). Сад ће

доћи љутит змај огњевити све ватра из њега сипа (36). Даћу

ја за твога сина дјевојку ако начини ћуприју од драгога камења

(65). Ћуприја (се) градила од бисера и драгога камења (65). Ја

сам царица, пак немам златнога разбоја (73). Остани, брате, у

нас, ето до нашега крсног имена нема три дана (98). Вичи: „хај

валови, помози Боже да роди варени боб“ „Кад те цар

запита како може родити варени боб, а ти реци: како и

из варенијех јаја излећи се пилад“ (133). Чоек му

пружи златни цекин (137). Нож чудотворни за добит

(153). Младић... задене за пас онај чудотворни нож (153).

ВП: Боже дај да им буде и ово у добри час! (V. 184). Госпо

дин... каже: 1) да језик у моме пријеводу... није нити говорни

нити писани језик Срба (I. 275). Прави филолог зна... Грчки

(И. 276—277).

ИЕС: И прости је народ изгубио вољу (37). Гушанац је . . .

био прави господар (38). Начини један особити сандучић

(87). Кара-Ђорђије . . . постане неограничени господар (105).

Даде му буpунтију, да је пуновласни oбoр-кнез (137). На цветни

четвртак пређе у Јасеницу (144). Било је наређено, да сваки

прости војник понесе по десет прута (156). Потврде га... за

насљедственога верховнога књаза (170). Он постане њиов јавни

непријатељ (172). Цар Милоша призна за насљедственога

кнеза (175). Милош је неограничени господар у Србији (191).

Наслиједствени берaт (214). Ни од старешина (а камо ли од

простога народа) нико није могао с њиме љуцки говорити

(256). Чардаклијин гробни камен дошао (273). Житије Ђорђи

ја... Емануела... (носиоца) ордена црвеног орла I. pеда (295).

Бојећи се, (да)... као старешину побуњенога народа . . . не окри

ве... побегне (296). Називају (га) само по крштеном имену

Емануел (297). Добио је . . . орден црвенога орла (307). Начини

у Тикочину времени шпитаљ (301). Даде му орден црвенога

орла (330).

Анд: Средиште вароши . . . налази се на пешчаном језичку (8).

У вароши постоји још једна ћуприја . . . То је Рзав и на њему

дрвени мост (8). При дну зида тече чесма: танак млаз воде из

каменог змаја (9). Био дрвени старински хан (19). О овом Аби

даги већ се унапред причало као о човеку безобзироном, не

милосрдном и строгом преко мере (25). Био је Црнац, прави
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Црнац (27). Неред и несигурност (суј... последица толиког

радног људства (28). Везују... кошуље од грубог платна (30).

Сејмени су дрхтали од... сујеверног страха (37). Деца су се

испела на високе бокове необрађеног камена (46). Циганин...

дохвати дрвени маљ са земље (48). Деца су . . . у празничком

расположењу (55). Тосу-ефендија . . . је и на овако сунчаном

дану био скупљен и ... умотан (62). Без ... крупних речи и

видног напора, он је заповедао (62). Код преношења... каменог

блока посао је запео (64). Тада викне један бели Циганин (83). У

касаби... су. . . тврдили да су својим ушима чули тутањ „Карађор

ђевог топа“ . . . За Турке то су били први таласи неког ватреног

мора, који се шири тамо по Србији (88). На ниском и руменом

сунцу раног јутра искупили су се . . . грађани (90). Око дрвеног

чардака... брзо се створила она атмосфера (97). Па би опет

легао . . . зевајући . . . као торни рундов пас (97—98). Анадолац...

умро од црног пришта (98). Кафеџија . . . поредао кафени такум

(99). Дечаци нису могли разумети стварни смисао тих клетви

(99). На капији се тада палила мала ватра од „Миришљавог

дрвета“ (106). Једу бели лук; њихов службени посао даје им

право на то (107). По вас дан... једу бели лук (107). Душевни

заптија окрене лице . . . као да чита (108). Сатире бели лук и

залива га ракијом (108).

Кал: Кола пуна сељака у светачном одијелу (53). У омоту... су . . .

(паре) већи део у стотињаркама, а мањи у кованом новцу (84).

Он сједе. . . и почне откидати . . . јечмени крух (72). Просјак дође

до прага куће. Стане у пословни положај (85). Било је ту од

најбољег круха. . . пшеничног (88). Изабере за сваког комад би

јелога круха (88). Жена му пружи комад бијелог круха (90).

Почео... грискати сухи бијели крух (90). Ножићем одрезује ситне

комадиће... јечменог круха (98).— Ево, два динара. Финог крува

(100). Тежак је... опипавао свјежи крух (100). Служавка (је)

почела постављати... велику главу црног круха и врч (102).

Имаш ли сухог крува? — упита (102). Трбуси жељно очекују

топли оброк (122). Игра (је) угодна, јер су исходи чаробни,

као од тајанственог обреда (130). Она вади . . . златни... сат,

и гледа тобоже вријеме (132). Фратар је искористио Цикин

случај да проговори... против дивљег брака (135). Цико се

кретао према њој као дрвени човјек из циркуса (139). Стоји

као кишни облак (140).
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Ков: Стали... напокон гpисти један другога. Паклени залогај!

(36). Ја макни... лијево, па десно док се... не измотах из сни

јежног запуха (42). Коловозни путељак спуштао се низбрдо

(43). Био је (Каноник) од пете до главе у... свечаном руху (44).

— Шта ћеш. Тако ти је у новом свијету (47). Ствара нови живот

у душевном свијету (55). У великом I раду службоваше далеки

рођак мому оцу (56). Има . . . у мене нешто ситниша, и по

која шкуда, а можда ће гдјегдје засинути и златни пата

кунчић (59). Низ тужних . . . мисли . . . не би никако смјеле изо

стати из ... надгробнога говора (62). Само (је) у ниском свијету . . .

извор среће (64). Тај господин (је) за младих својих днева био

прави тулипан у душевном свијету (64). Чека те бијели крушац...

под старе дане (66). Отпустимо се у свечаном руху (67). Напиј

се бијелога вина (70). Округли путени клобучић није за град

(71). Бијаху они... писци ... новога кова (83). Ослаби и дух и

тијело . . . Мецени од душевнога и тјелеснога напора . . . (84).

Тијело незнатна уредника закутнога . . . мигољи... уз велику

људескару, професора... у глазбеном заводу (85). За катастрал

ни уред копира... тлорисе (85). Отворите рубрику: „... на

мјере цивилизованога вијека“ (86). (Они) су . . . крчмари старо

га кова (86). Можда се убо на . . . трн испод младог лишћа (88).

О чело стола кочи се кожни... столац (95). Долази . . . и носи

бијелога крушца (104). Ухвати и залогај бијелога круха (108).

А ја, син судбеног подворника (112). Скупили се сељаци...

у свечаном руху (115). Не бој (се) да ће нам сванути црни петак

(119). Омркнути (ће ти) црни петак (129). Јаков... скакаше...

попут дивљег вепра (138). Уто зацвилеше звона са дрвенога

торња (140). Прасне опет у луди смијех (143). По души...

увитла се кашто тајни страх (145). Стао га пољевати ледени

зној (149). И мени је тата обећао да ћу о Ускрсу. . . у новом

одијелу с њиме ићи на мису (164). Извуче се дјечарац тако . . .

замусан да му се могло замијетити само једно око попут живога

угљена у пепелу (165). Ја бризнем у горки плач (167). Потегне

из кута прости лонац, те се посади на њ (171). Преко горе не

би се свиђало никојему живому створу (190). Вијугаше бијела

цеста, кано да си... повукао млијечни млаз (190). Ни надалеко

се не разабираше... буди који живи створ (190). Она похрли

отворивши на стијени тајни отвор у свој подрум (196). — Ајде!

— истисну бака некакав неугодан подземни глас (196).
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Коч: Ми се уз часни пост . . . подијелисмо (45). Рекоше ми да идем

округлом суду (52). — Тужио сам јазавца малишном суду (52).

Трже се... као из дубоког, тешког сна, дохвати... цигару

(86). Познадох хартију званичног листа високе... Владе (77—

78). Велики петак (112). Мргуда... Леже... Испод . . . слам

ног поглавача (122). Ораха, љешника... сувог меса, — свега

je ... сваке јесени сносио Јуре (131). Ја сам се брате навико

мирном и учтивом животу (147). Одгурну Симеун осорно...

чашу, јер је био пао у ... ватрени занос кад сви живци дрхћу

и трепере у огњевитом одушевљењу, кад ријечи живо прште

као варница (166). Је ли то икад било... да се пије за... покој

душе живом човјеку (224). То старинско вријеме. . . мирише

као увели босиљак (230).

Лаз: Она је међутим узела некакав ручни рад (44). Говоре латин

ски као свој рођени језик (60). Зар ти . . . у радни дан сједиш

пред механом? (112). У добри час хајдуци (159). — Овај ће

ђидо за голу сабљу ухватити... прави Србенда! (170). Од њих

има шесторица у самој војсци, а један је баш прави војник,

стајаћак (172). Казала да ти је муж дивљи поп (179). Очи (јој)

сјаје... огњем... као пламени мач (199).

Лал: Личи на танак лук младог месеца (18). Такав барутни пламен

опрљио (му) нос (24). На пазарни дан сишао је под прилаз

(49). „Је ли оно дивљи човјек“? (59). На длан ми спусти дуг

троструки златни ланац. (61) Он опаса свилени појас (83).

Послали му нешто као званични акт (89). Неко ухвати овцу

за дрвени лучац (107). Погоди плехани кров (110). Капљице . . .

као сат звоне падајући на... лимени листић (147—148). Не види

се ништа ново, али има један . . . мљечни мирис, што се шири

(155). Путује у Загреб на некакав тајни састанак (157). Има

на јужној половини неба један удаљен звјездани рој (180),

Обучен је у лаки мантил (182). Ако затвориш очи чини ти се

да се они не крећу... да су . . . дотјерани уз неки слијепи зид

и тапкају (187).

Наз: Завирио сам у рудник. Добар камени угаљ (34). Сад смо

ту. . . на дохват тешкога ... топништва (37). Све то обасјано

свјетлошћу младог сунца (55). Ступ огњени иде пред нама

(57). Мрки угљен уплeћe у тај склад... своју дубоку мрач

ноту (66). Сада смо у Црној Гори... пређосмо жичани уски мост

(74). Више туђом него својом кривњом трпи овај ... у својој
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сржи непокварени народ (82—83). Пореметише му стари го

тово патријархални начин живљења (83). Ступ огњени иде и

сада пред нама (83).

Петр: Подругљиво ће (рећи) намесник, и са укором већ овлаш

ћеног господара (7). Јанош... почео званични посао (19). Доћи

ће и теби црни петак! (33). Његове... очи, хладне као углаиса

ни наоштрени челик, још више су се издвајале (35). Тако се

шуња рис, дивљи мачак или човек (36). Она налази излаза

из . . . криза које је практични живот уносио у њихову кућу

(39). Дана се вратила из забавишта без вуненог шала (41). Кожа

јој је увек маслинаста... обло... женско... Чак јој се и блуза

на прсима чује кад дише. Је ли то купљени парфем или њена

топлота само? (54). Слутили су да се осећајни свет (у њој) има

тек да пробуди (66). Евентуалне преговоре... данашњи учени

свет радије назива случајем (66). Кружила су два орла. Већи,

женка... само ... трепне крилима, ... па настави свој соло...

зрачни валс (68). Стигао је генерални директор предузећа (82).

НБегова медвеђа трунтaвoст све је мање личила на живи муф

(89). И ви сте постали прави човек (90). Заковали су га... и

однели... на теретни воз (91). Златни гајтан, на . . . капи и

еполетушке... беху посукнуте (94). Њој носи... чудотворни

лек (116). Секица... ће сваки шљунак и дивљи кестен шоркати

(119). То је један диван висок кавез од жутог метала... чим

препелица... прездрави... преселиће је у њен златни стан (119).

Јаворов крилати плод, дуго се бори против земљине теже

(122). Такав им је био чудни сусрет пред саму Нову годину

(124). Морао (је) да сврши... неки нотни препис (124). То је...

ритмички плес који Куса изводи (136). На њен непосредни

захтев купљене гуске (140). Беби је био цивилизовани чистунац

(141).

Ћоп 1: Слали су их . . . у „воловски моторизовани пук“ (19). Паж

љиво загледа камени споменик (33). Могли сте, вала, да му

исправите камени биљег (34). Непријатељ. . . се журно повуче

са својих истурених позиција, забијених у партизанске поло

жаје у облику тупог клина (65). Узаврели од слијепе мржње,

они су се борили и јуришали не видећи више пред собом обич

ног непријатеља, него . . . пљачкаша — лопужу (66). Водила си

чету . . . кроз патроле, испод носа блиндираног воза (81). Ипак

је незгодно да један командир, макар и новопечени струже дрво

као некакво божје говече (83). — Одмараш се, друже, а? —
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Ех, одмарам! — Прости се борац данас одмара, а ми, командно

особље... сједишту и мислиш (83—84). Дође и моме Танасији

црни петак (90). Јовица је постао нека врста Николиног незва

ничног политичког савјетника (116). — Зато он (Назор) и јесте

велики човјек (128). Па видиш ли ти да је он (Назор) баш сас

вим наш ... један обични народни човјек (128). Из даљине споро

лови, тешки бомбардер „летећа тврђава“ (145). Николетина . . .

диже поглед навише, и с напором . . . загледа се у . . . лиснати

свод (156).

Ћоп 2: Како је бујан овај бијели лук озимац (10). Сваки час (се)

уплитала ријеч стријељање и пријеки суд у Бањој Луци (11).

Види га како ми је порастао... прави ђед (24). Овдје-ондје...

просијавао је понеки нов дрвени кров (24). Је ли де, дјецо,

да је прави вучић (43). Тако је Тодор... дочекао повратак оца...

из истражног затвора (49). Био (је) вјечити кандидат за народ

ног посланика (51). Видиш ово и није прави затвор, него тек

онако, колико да ноћимо (52). На растанку му Вујо даде на

поклон један војнодржавни револвер (59). Шкуро је био ти

пични васпитаник... надбискупа „Напретковог“ интерната (70).

(Сједи) у свом радном кабинету (74). Тај . . . кад нешто и каже

то само може да буде резултат. .. хладног размишљања (76).

Често му се . . . такав... градић чинио ко . . . мртви чвор који

сапиње човјека (83). То је . . . та ... отета улица по којој . . .

привремено гази туђи војник (87). Били су на дневном реду

(87). Постаје све гласнији да би заглушио свој рођени страх

(87). Ђедо дињар у свечаном хаљетку мувао се (88). Одједном

je ... угледао руменкасте сунчеве пламичке . . . и по њиховом

ватреном сјају досјетио се да је ово већ касно доба (104). По

чела је да одговара на његов нијеми... поздрав (111). Дојури

у варошицу дугачак луксузни ауто (113). Познат је био и онај

луксузни ауто усташког натпоручника Капетановића (113). Већ

од раног јутра сједили у сјенци (116). У привременом затвору

школе долазак усташа... одмах је изазвао промјену (120). У

страсном грчу, проклињала бога (137). Каквог су имовног ста

ња (144).

Ћос: Он мора бити као ја, прави, стари радикал (44). Кроз ледени

вез Аћим поново гледа на пут (47). Небо није престајало да

стоварује на земљу и кровове свој бели јед (49). Замирисао је

црни лук (91). То није пшеница, то је ситан дивљи јечам (93).

Одвукоше га у подрум на сламни лежај (153). Види кроз маглу
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и зору камени кров чесме са крстом (173). Дрвени кревет закрцка

(190). Стаклени цилиндер на лампи зазврја (209).

Шим: Можда је та глава и била класична, не у Мркодочком већ

у обичном смислу (27). Почео (их) пробијати врели зној (30).

Гледајући од једног до другог прозирног тијела, поче говорити

(31). И други се стаклени кип обрати у прах (32). Стеклени се

Мркодолчанин поче талити (33). Опази да има само још један

млади стаклени кип (33). Ти, Макица, волиш Луци него мени,

свому оцу духовном / (33). То је поље Луг... са жутим и там

нозеленим плохама касног кукуруза (59). У њезину крсном име

ну (није било) онолико чара (60). Иза... умјетног цвијећа на

покон се укажу... дјечаци (64). Једног таквог... сунчаног

дана одлучише да ће са Срном у виноград (67). Купе бијелога

грожђа (69). Црњеле се хрпе камења, клака и зарђалог гвожђа

(81). Види се камени споменик (82). Све је мировало у поднев

ном жару (87). Биjаше хиљаду златних дуката без сребрног

оружја (92). У гвоздени колобар (алку) (124). По том брдашцу

расло је много старога храшћа (133). Тих је дана свак у пир

номе руху (154). Измјењивале се стара и млада шума доцима

пуним... житног класја (159). Једнако о крсном имену (161).

Тане је... промијенио обични новац у талијере (167). Био ков

чег пун свадбенога руха (189). Уговорише како ће . . . измамити

сврдлић... и трупац дрвени (192). Његова коса сличила . . .

гриви младога лава (195). Лице му се чинило такво од сунча

ног свијетла (197).

119. Употреба дужег облика придева честа је и онда када

а) спецификациони значај, тј. могућност спецификационе раш

члањености по линији придев— именица није изразита или сасвим јасна,

што би, евентуално, могло бити у примерима типа:

Анд: Стоји... мост од камена, са једанаест лукова широког рас

пона (7). Узидaнa је плоча од белог мермера (9). Басамаци и се

дишта и ограда, све (је) од истог светлог камена (9). Очи су

се привикавале на складне линије те велике грађевине (моста!

од светлог, порозног, правилно и непогрешиво сеченог камена

(10). На стрмој обали од сивог кречњака... виде се округле

удубине (12). Та зграда од светложућкастог камена са кровом

од тамноцрвеног црепа... долазила је касбијама као раскошна. . .

ствар (65). Назирао (се) истински мост од белог бањског камена

(66). Плоча (је) узидана у ... зид од црвенкастог камена (70).
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На свакој је (кући) пруга црвеног муља показивала докле је

била поплављена (85).

Кал: Он сједа под зид на сухи смиљ (72). Носи љети... бијеле

набране гаће... кошуљу, бијели кратки зубун, навезен и пот

кићен сприједа... ресицама (125). Гдјекад им у бисагама мо

жеш наћи... три кила бијелог и црвеног духана (237).

Ћос: „Долазим“ мисли Аћим гледајући кроз ледени вез стакла

на пут поред јасенова (42). Увијена у кафени кафтан са дугим

ресама, са мајком пошла је ка манастиру (122). Тише, рече

Аћим, ... згађен... јектичавим изгледом капетана, на чијим

je... раменима... јадно висио плави мундир (162).

РСА: Причастие западне... извезло е 58 миллиона фунти белога

шећера (I, 466);

ИЛИ

б) када је „насловност“ неизразита. Придев, имајући у основи

функцију знака пуке особине (оне коју својом семантиком и

значи) може бити, наиме, ослобођен свог репрезентативног ранга

и искоришћен само као знак оне особине коју управо и значи“. Ова

граница између репрезентативности и обележја пуке особине веома

је, на пример, лабилна у градивних придева („дрвен“ „гвозден“ итд.).

који увек значе и саму ту особину иако она у исто време подразумева

и многе друге. Ако се, дакле, придев схвати, третира као детерми

натив, ближа одредба искључиво по датој особини (што је случај у

ниже наведеним примерима) онда и губи својство знака врсте. Дужи

облик у таквих придева може се разумети и тумачити присуством упу

ћивачке компоненте („онај“) која остаје присутна иако нема изразиту

функцију маркирања; тада се њиме означава јединка, „псеудоје

динка“, односно сужени збир као целина, тј. „оно што је таквог и таквог

квалитета, особине“ (без идентификативног упућивања, као и без ин

систирања на специјалној особини као знаку врсте):

ДЗак: До снегази дова зворнаго. Тогова да кест (59). Азк ккноука.

и скинк нx. и утулскик влагаго корене их (83).

Вук ИЕС: Бего се . . . затвори у камени град (6)

“ Отуда је могуће неке раније наведене примере схватити и нетипично у

смислу знака врсте, као што није искључено да се неки од овде наведених примера

схвате изразито спецификационо. Разлика није увек велика, а ни ухватљива, те је

колебање могуће.
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НЗ: Хлеб наш пстребни дај нам данас (12). Ако . . . рђави слуга

рече . . . неће мој господар још дуго доћи... доћи ће господар

(64). Дакле у неправедном богатству вредни не бисте (181).

Анд: Касаба је живела од моста и расла из њега као из свог неу

ништивог корена (8). Да се одморимо од дневног напора (8).

Ово . . . је за њега туђи рад о туђем трошку (24). Десну руку

држи у плитком џепу од гуња (56). Суде о туђем раду (63).

Дижу мост по једној јединственој замисли и непогрешном ра

чуну (66). Посматрају тај туђи рад о туђем трошку (66). Сада

је већ и за последњег неверног касаблију било јасно да . . . дижу

мост (66). Подвиг (је) сведен... у границе свакодневног живота

(67—68). Осећао се... као да је неки чудесни, натчовечански

подвиг сведен на меру његових моћи (67—68). Остварена (је)

једна од најдубљих жеља, древни људски сан (69). То чудо...

ушло је у њихов свакодневни живот (71). Разговор... као по

неизреченом договору мења правац (81). После тако сушног

лета прети општа поплава (83). Гомила... грања и речног та

лога... није... мењало изглед моста (85). Пустио велики во

денични јаз (83). Ту су . . . седели... гушећи свој љубавни јад

(99). Сад долази онај стрми прелаз са моста на камени пут (119).

Кал: Развеселила се након завршног оброка (56). Сунце је... све

му дало укожен изглед... прољетног дана у каменом селу (69).

Његов лик... je . . . као стари опустошени храст (80). Њихово

приповиједање... је за њега... било саставни дио обреда пе

чења круха (110). Туђи поглед... може бити штетан (103).

Био је сличан слијепом тићу... или младом псићу (111). Тијело . . .

је као жилави дуб (117). Долац (је) . . . као преуски гуњац

(118). Прошао је Мркај, јашући на мршавом неосамареном

магарцу (120).

Ков: Сада је доста, стари и нови вијек (34). У двокрилом клима

вом кућерку биће им тијесно (59). За такву покретнину... би

могла послужити као становити комад покућства (64). Ска

кутао (је) стежући лукаво маленим очицама . . . испод ниског

чеоца (93).

Коч: Туба. . . дивна (ли) створења!... Па онај поносити делиски

ход како лијепо доликује витком струку (47). Испод тврдог,

сламног поглавача мирише суво босиље (122). Облаци... се

црвене као усијани челик (144—145). Као какав окорјели греш

ник, празна и укочена погледа, хода тамо и амо (246).
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Наз: Гдје се научисте томе корисном спорту (53). Дочекасмо...

свитање... на мање стрмом тлу (55).

Ћоп 1: Резервни шаржер... Николетина је . . . погледао (32).

Ћоп 2: Слаби његов жртвени ратнички занос (71). Чуло се...

лупкање ситног камења (141).

Шим.: Зацрвењела (се) као расцвали мак (97). Пушчани хици

заглушише и . . . весели жамор мноштва (198).

ОПОЗИЦИОНА УПОТРЕБА КРАЋЕГ ОБЛИКА У ОКВИРУ ТИПОЛОШКЕ КАТЕГОРИЈЕ

120. Констатована је већ могућност да се насловна особина као

знака врсте сведе на пуку особину, тј. само на ону коју придев својом

семантиком значи. Ово се постиже и тиме да се придев ослободи упу

ћивачке компоненте („онај“) и сведе на морфолошки облик који је

предодређен да показује искључиво особину и ништа више, тј. на краћи

облик придева.“

121. У писаца краћи облик у овим ситуацијама није, истина, то

лико чест као, дужи али га ипак налазимо, чак и у зависним падежима

(углавном у генитиву), и то и код В. Петровића, Л. Лазаревића, М.

Лалића, Д. Ћосића и др., који, иначе, краћи облик у зависним паде

жима, начелно, не употребљавају; исп. примере:

РЈА: Он ме дарова као добр муж и почтен (Мon. croat, 94).

Вук ИEC: Видио Србе... у равну пољу (9). НПосл: Бољи је

добар глас него златан пас (31).

Анд: Те млечне трагове ... продају као лековит прах (11). На ске

лама били су . . . дрвен маљ за набијање, конопци и све остало

(46). Обигравали су дечаци ... између разиграних ногу, као

кроз помичан плот (69). У Сулејмана... био је тада чистокрван

арапски коњ алат велике вредности (80). Речи чаршијске уч

тивости... одувек круже по касаби... као лажан новац (89).

У касаби је сада био сталан одред војске, који се ни за време

дугих затишја није растурао (90).

Кал: Крчма је... од клесана камена (53). На лицу јој се још и даље

развијао онај послован израз, као да чини нешто значајно (88).

Гурне му... комад суха јечмена круха (96). На подне су узели

“ Сви случајеви употребе краћег облика у овој категорији у ствари су огра

нак и саставни део опште „квалификативне функције“ придева; исп. о томе III

ОДеЉaK.
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по комад јечмена круха (122). Замишљајући се... о кући, о

јечмену круху... приопћи мисли мљекарицама (134).

Ков. Заврнути шешир и модеран нацифран прслук подаваше му

лик... сеоског кицоша (44). Често ме и полије хладан зној . . .

(145). Птицу... изцмарио на дрвену ражњу (148). Напипам у

куту велик мраморан кип (156). Ја се сам уплаших... завукох

(се) у спиљу иза мраморна кипа (156). (Клушица) се једва за

мијетила испод... великих крила (њезина) сламната шешира

(160). У нашем пријашњем стану... прост столић (164).

Коч: Ово је чудноват створ (188). Не би ево сада жалио златан

дукат дати (225).

Лаз: Око главе је имала црн свилен шал (56). Сви разлози су за

један лакомислен крај срца против (86). Облачи: џемадан...

с неколико катова златна гајтана (91). Накривио једну астра

ханску шубару, преко прсију златан ланац (95). Долазио је

често... без сахата и без златна силаја (98). Накривио некакав

шеширић, а преко прслука златан ланац (100). Не дај боже,

смртна случаја (125).

Лал: Виче... као да му кожу гуле с жива тијела (26).

Наз: Уза стол је стар дрвен наслоњач (13). По жичану мосту про

ђосмо затим Пиву (70). |-

Петр: Он је једини душеван створ међу нама (26). На читавоме

простору ни жива створа (113). Он је лекар . . . породичан

човек (120). Уз пут се натоварио главицама пресна промрзла

купуса (124).

Ћоп 1: Уздају се у мене ко у камен град (28). Што се бекељиш ко

варен зец (39). Сав гњев искаљивао је на немушт начин (57).

Нек те ја још једанпут видим поред ње... па си обрао зелен

бостан (57). У Николину чету стизаће још доста дуго учена

свијета (107). Има бенаста свијета (165).

Ћоп 2: Старац. . . се дрпну . . . за гаће од груба конопљена платна

(7). За дјечака настаде... слободан... живот (24). Навикао на

слободан... живот (28). Избијао је некакав... несвакодневан

сјај (66). Село је вукло мирну животу (100). Био је понеде

љак, пазаран дан (105). На . . . постави блистао је златан ста

pински брош (112). Немирна савјест потуљено пече као на

пола жив угљен (135). Потјераше... удесно од цесте, на ка

менит заравањак (140). Срце му је одбијало ударе као металан
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чекић (141). Ако је за благом и био сталан чобанин, била је

то обично нека старчина (145).

Ћос: Са њима јео слан сир и ужеглу сланину (31). Јели... исто

јело: ... постан пасуљ (41). На зубуну, види се сребрен ланац

од сата (144). Упогани ми се у браду ако млад лук дочекаш у

Паланци (162).

Шим: Твоје је благо примило светогрдан благослов (32). А донио

је тад толико новца сребрна и златна (100). Сунце је већ од

рана јутра весело сјало (104). Ноге му једва вириле испод

свилена покривача (122). Рекао бих да су од силна сунчана жара

узаврели сви мождани (158). Утиснути у шаку сјајан, сребрн

талијер (161). Она... се загледа у златан новац (163).

122. Краћи облик наћи ће се чак и у лексикализованим спрега

ма које имају смисао извесних термина, имена и сл., мада знатно ређе,

нарочито у номинативу и њему једнаком акузативу м. p.:

РЈА: Прстенчац, у ком је ками драг (Ш. Менчетић 65). Невиста

имавши драг ками срид злата пречиста (Наљешковић 335).

А у камену драгу охоло сунце сја му врх чела (И. Гундулић 299).

Анд: Млађи поустајаше и направише с обје стране капије жив

зид (104).

Ков: Нуто, облије ме смртан зној (35). Какав ли си смртан гријех

избрбљала (117).

Лаз: Пун месец гледа право у собу (106).

Петр: Месец пун, тачно према тераси, као да га је чекао (133).

Ћоп 1: Николетини учини се тога трена да он заиста и није ништа

друго него голуб, обичан питом голуб (60).

Ћос: Пун месец затиснуо је прозор (132). Вратови су им под сит

ним зубићима челика савијеног у млад месец (191).

123. У зависним падежима, међутим—у којима се, изгледа, и иначе

директна опозиција краћег облика према дужем не испољава

онако изразито као у номинативу и акузативу (ваљда услед и иначе

ретке употребе зависних падежа придева у предикату) —краћи облик се

осећа нешто „обичнијим“ (чак иу свакодневном говорном језику и ди

јалектима који не чувају видску опозицију у зависним падежима).

Примера у писаца, истина, за то нема много:

Вук НПр: (Цар) дозове момче и рече му да посади виноград и

да за седам дана донесе с њега нова вина (82). Он набере грож

ђа, измуља и однесе цару слатка вина и у марами грожђа (84).
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Ков: Најсличнија (је) соку од кисела купуса (102). Да му ново

пиће... сок од кисела купуса (102).

Коч: Искапи пуну здјелу кисела млијека (255).

Ћоп 1 : Мpштио се као да пролази крај укварена кисела купуса

(116).

РСА: Дуговат (је) врста винове лозе бела грожђа (IV, 789)

Дуговез (је) врста винове лозе црна грожђа. (И.).

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА ОПОЗИЦИЈА КРАЋЕГ И ДУЖЕГ ОБЛИКА ПРИДЕВА

У ОКВИРУ ТИПОЛОШКЕ КАТЕГОРИЈЕ

124. Познато је да многи придеви имају само један облик, од

носно да инклинирају једновидском типу (нпр. придеви са суфиксал

ним -ни). Не упуштајући се овде у могућа значења ових придева, ми

можемо овом приликом констатовати, упоређујући само њихове обли

ке, да у извесних придева опозиција краћег и дужег облика може имати

одраза на семантички, а и лексички садржај, тако да је и дистрибуција

једне или друге форме условљена и овим моментима. Практично: при

деви овога типа су само у извесном смислу једновидски (а за неке мо

жемо рећи да се у атрибуту само чешће употребљавају у дужем облику,

као нпр. за придеве на -ни). У таквих који, с обзиром на свој семантички

потенцијал и карактер, могу ипак имати и краћи облик, однос две фор

ме може се одмеравати такође у опозицији краћег облика — као еле

мента квалификације (свођења семантике придева искључиво на описни

придев, описивање) према дужем облику који, сем особине, имплицира

известан однос, везу, порекло итд., односно известан специјални ква

литет, врсту и сл. Ова дистинктивна разлика осећа се добро и у односу

трпног придева (типа течен) према дужем облику (печени); исп. при

мере у којима —

a) употреба дуже форме има такав лексичко-семантички план

насупрот краћем (са другим лексичким значењем)“:

*** Исп. о томе и код М. Пешикана: Одредни придев у нашем језику. Ми

овде никако не рачунамо с тим да покажемо све могуће случајеве уопште, већ само

онолико колико нам наша грађа за то даје повода. Иначе о овоме, као принципу,

говоре и нормативни речници нашег језика, па и Вуков. Исп. у овом смислу и у

речницима, код Вука (или између Вука и наших новијих речника) разлику у

семантичком плану између облика „марвен“: „марвени“, „житан“: „житни“, „зна

тан (=познат, гласовит): „знатни“, „писмен“ (= добро написан, описмењен и сл.):

„писмени“ (задатак, докуменат), „личан“ (= субјективан): „лични“ (посед, новац

итд.), „воден“ (= пун воде) : „водени“ (цвет и сл.), „једин“ (=јединствен, сложан) :

„једини“ ( - појединачан) итд.
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Пов.: Конга личнога . . . нћ колнк оYдржати (15).

Држ. Туј нађох прави живот (240). Ер би тада на прави начин

смиешни били (241). Богме си ти прави нешњенац (246). Ја

Мара љубим с правога срца... и њега самога љубим (321).

Вук ИЕС: Марвени трговац одговори му (17). Пошаље старога

ајдука... на вешнису (27). (Они) су га као рођенога Нишлију

познавали (53). Нађу ондје дјејствитељнога совјетника (76).

Догађаје... слабо је кад рођени Србин описивао у оно време

(112). Овај . . . бивши муселим и рођени Рудничанин, Токај

лијh, застаде се тада у Руднику (144). Пошаље му... старога

његова познаника (162). Турци бојећи се... Букрешког мирног

[=мировног) договора... издаду Србима ферман (172). Да

им се даду права по Букрешкоме мирном договору (173). Спаи

ја... узима, осим житнога десетка, по 2 гроша главице (197).

Узме за себе рођенога брата Илијна (285).

НЗ: Богу својему поклањај се и њему јединоме служи (7).

НПр: Није могла изаћи на свој прави пут (52). Дође му стари

слуга његов (54).

НПосл: Биједа на правога кривца (14). Бог је стари чудотворац

(21). Бог је стари давалац (21).

Анд: На неколико места речног тока њене се обале проширују

(7). Неки су мирно гледали... што је могуће даље у родни

крај (20). (Стубови) су редом ницали из речног корита (63).

Досада (се) средом држао сточни пазар (63). Како да говори

на правом божјем суду, а не пред злим Турцима (91). На пра

вом месту је постављена (103). Прави живот (се) састоји од

самих затишја (106).

Кал: Мала бића... лако измакну из видног поља (89). Кућа чврс

та... а кревет прави купљен у граду (128).

Ков: Прслук подаваше му лик старога... кицоша (44). (То) му

бијаше... прави ужитак (148). Биjаше радни дан (129).

Коч: Ишли прошлог пазара у шер (54). Нешто си ми драг ко ро

ђени брат (61). Жао ми те... ко . . . рођеног брата (61). Твој је

бак (тј. бик) стари мејданџија (87). Не дам ни свом рођеном

оцу (197).

Лал: Штапом је одгурнуо врата... врло вјешто као прави сељак

(69). Причаше ми... о Светомиру... како је то био рођени

господин, посподин по природи (200).
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Наз: Нисам још прави партизан (28). Све је шаролико, прави

народни устанак (48). Прави партизански живот почиње тек

сада (49). Коњаник тоне у колут сунчани (71). Је ли дошло

вријеме да сунчани херој сиђе на земљу (72).

Петр: Твој (ће) лични стид, бити изложен вређању (112).

Ћоп 1: Нити има униформе ни правога оружја (28). Били су у

гробљу њихова рођеног села (32). Однeкле је чуо и свој рођени

глас (60). Повуци се на стари положај (69). Пази га, прави

капиталиста (73). Сљедеће ноћи у пуном саставу пребаци пре

ко државне цесте (79). Као прошли пут (80). Кад га пусти ми

траљез покоси... сасијеће га (92). Класни непријатељ (94).

Правимо фронт радног народа (98). Вратио (се) из штаба...

с пуном торбицом „културног материјала“ (108).

Ћоп 2: Кретао (је) из родног краја (58). Радекић се зачуди...

начину живота у овоме... селу Подгорине, свог родног краја

(57). На сваку (је) подлост спреман овај жучни и нездраво

амбициозан адвокат (76). Па га и рођени брат заборави (101).

Та гдје ће држава тући свој рођени народ (127). С потресом...

зазвуча му његов рођени једва малчице измијењен глас (127).

Шим: Срнина им смрт открила нови свијет душевни (84). Знади

јаше да је Рашица, стари хајдучки харамбаша (94). На рођени

дан краљев слегле се тисуће народа (154). Хтједе да спреми

обични (= yобичајени) дарак (163). Мало је која кућа . . . има

ла прави ђердан (167).

б) Исп. примере употребе краћег облика у којима овај има по

себан семантички смисао за разлику од дужег:

Кал: Мате... се огледавао по селу за послом за готов новац (83).

Коч: Нема, вели сложена и једина (=јединствена) друштва (113).

Стар овај твој лопов (193).

Ћос: Волео је он ту снагу . . . поштовао је као што се родан калем

поштује (92).

Ћоп. 2: Па им је и овај, најновији и тако гласан догађај, донио . . .

бригу више (69).

в) Манирски су, мислимо, случајеви употребе краћег облика

у придева који готово по правилу немају тај облик:

Кк праздника казнесенија господна. (ДЗак 43) И wтсели да не

оуове никедна власти калогера. или члов kка цркковна (И. 48).
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Примаћете из правитељствујушћа совета (Вук ИEC 101).

Као у . . . пољу за љетња поподнева (Шим. 127).

Мада нисмо нашли сигурнијих примера за употребу „специфика

ционог придева“ у предикату, мислимо да би се, нарочито када има

лексичко-опозициону вредност, дужи облик могао наћи и у њему

(исп. евентуално: „Овај камен је драги“ и сл.), сем у случају када се

инсистира на особини „у правом смислу речи“.

Међутим, употребу и дужег и краћег облика могуће је регистро

вати у—предикатоидним ситуацијама („привремени атрибут“, тј. у апози

тивно-адвербијалним одредбама и сл.). Дужи облик имплицира „упу

ћивачко-спецификациони“ карактер детерминације, али не увек; отуда

тенденција продирања дужег облика у ове позиције:

Вук ИEC: Он је) објављен за пунољетнога (219).

Коч: Господине капетане, новоме царсту свак се живи обрадовао

у овој земљи (230).

Лал: Не смијеш ником рећи да је некуд одлазио. Ником живом

(52). Никог нема... Никог живог (173).

Ћоп 2; Било је нечега ведрог и животворног у тој игри (7). Пожали

за својом пустом пољаном и мирном кућом коју је шума крила

и чувала од осталог свијета, бучног, невјерног, опасног (39).

Није се могао ничему добром надати (119). Сад је то била...

хрпа ... страдалника... откинута од свега разумљивог и људског

(124). -

Шим: Не можеш . . . да акнеш од нечег неизвјесног, али страшног

(19). Јато птица... полети... па ишчезну у већ отргaном ви

нограду (74). Још нико живи није видио свраку у међу да за

лута (183)—

мада је и краћи облик још у употреби (иако се у зависним падежима

данас осећа необично) поготово ако се њиме инсистира на „аутоном

ној“, „пукој“ особини, Исп. примере:

ДЗак: Да дава васаки чловћкв. књБалк жита . . . половина чистаa a

половина проста (83).

Ков: (Имао је) сељачке гаће од... платна недавно убијељена и

групно саткана (137).

Лал: Тај комуниста, први којега сам видио жива, задржа дуже

очеву руку (82).

Наз: Нечег се мутна, прадревна сјећа (41).
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Ћоп 2: Свак се ипак жив враћао (125).

Шим: То је поље без ичега жива (89). Неће срести никога жива

(132).

ОБЛИК ПРИДЕВА СА ИМЕНИЧКОМ СЛУЖБОМ

У ОКВИРУ ТИПОЛОШКЕ КАТЕГОРИЈЕ

125. С обзиром на спецификациони карактер придева, као и на

општу превагу дужег облика над краћим у оквиру посматране катего

рије, може се очекивати да ће дужи облик преовладати и у придева

у самосталној служби:

Држ. Старога се држи (250). Хоће се . . . јухе од капуна . . . а не

од чесновитога и од сpдјела (315).

РЈА: Да ће ново (жито) драже бити од старог (Б. Кашић зрц.

88). Отијаше да ш њоме сагриши чисти (Јосеф. И. Анчић. врат.

2, 433).

Вук ИEC: Он остане у Неготину по староме (232). Сиромасима

(je)... радо давао... голоме кошуљу (241).

НПр: Ја бих волиј ударити на десет живих него ли на једног

мртвог (217).

НПосл: Бој се злога као Бога (24). Болан се пита, а здравоме се

даје (24). Боље је доброга служити него рђаву заповиједати

(27).

НЗ: Смртноме засвијетли видјело (7). Како може ко ући у

кућу јакога . . . ако најприје не свеже јакога (29). Лакше је

камили проћи кроз иглене уши него ли богатоме ући у царство

Божије (48). Заиста вам кажем да је тешко богатоме ући у

царство небеско (48). Иначе ће одадријети нова закрпа од ста

рога (84). Нико не може покућство јакога ... отети ако ... ja

кога не свеже (86). Лакше је камили... него ли богатоме ући

(107). Кад се јаки наоружа... имање је његово на миру (166).

Сједе у тами и у сјену смртноме (132). Каза им причу. Нико не

меће закрпе од нове хаљине на стару хаљину, иначе ће и нову

раздријети и старој не личи што је од новога (144). Нико пивши

старо (вино) не ће одмах новога, јер вели: старо је боље (144).

Ако дакле у неправедном вјерни не бисте, ко ће вам у истином

вјеровати (181). И ако у туђем не бисте вјерни, ко ће вам
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дати ваше (181). Лакше је камили проћи... него богатоме ући

(186). Боже! Милостив буди... гријешноме (186).

Анд: Али већ сутрадан, све је било по старом (106).

Кал: Имам бачву црнога (57). У носу је осјетио шкакљање од не

чег смијешног, маленог и њежног (82). Осјећао је да... је то

већ . . . обичај људски да на слабоме стичу славу (113).

Коч: Те учупај главицу лука... Те не... бјелог, учупај црљеног

(129). Свега старог полагано нестаје (235).

Лаз: Некада сам мислио да бих био у стању бити најсрећнији

смртни (37).

Лал: Само лудом би се могло опростити да запјева (28). Око нас

шофери и обућари... и један грбави (41). Он дрекну на једног

кржљавог, кривoнoгoг (43). Почех с муком да се извлачим из

тога јер је узалуд... па сам се погpбио од узалудног и тетурам

(43). Мисли о прошлом и далеком (85). Онда видјех како она,

од сивог — опет блиједи (123). Људи с много златног и црве

ног, дебели... излажаху из кола (134). Свијет модрог и зеленог

био је ненадмашан (143). Сједили смо на меком и спавали (160).

Наз: Нисам ли можда превише гурао своје између себе и туђега,

застирао збиљу (82).

Ћоп 1 : Дође ли до густог неће ти он оставити пјесника (123).

Ћос: И идућег дана све би пошло по обичном (36).

Шим: Млинарова сина... Љубили као да им је рођени (43). Упу

тише се . . . да купе бијелога грожђа. . . јер у . . . Чардацима било

само црвеног и црног (69).

126. Краћи облик је свакако ређи а, уколико се јавља, у ствари

је резултат чисте квалификације, а не обележја типолошке рашчла

њености. Исп. примере:

Држ. Засједу . . . тих кропе за отворит апетит, за мртва ускрснути

(262).

Вук ИЕС: Попови да узимају . . . За велико опело од имућна . . .

10 (гроша) (194 и 196).

НПр: Треба ријечи намјештати... да би могао и учен читати

и прост слушати (V).

НПосл: Болан се пита, а здравоме се даје (24). Боље је доброга

служити него рђаву заповиједати (27).
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Н - - - НЗ: И гле донесоше му узета (19). Тада доведоше бијесна

који бјеше нијем (28). Доведоше к њему глуха и мутава и мо

љаху да да метне на њ руку (98).

Ков: Дође до густа (127). О, боже, што ли сам ти толи тешка

скринио! (132).

Наз: Ја их једна слушам: мислим: ох, лежати на меку! отпочинути;

насправити се! (74).

127. Као што се види, опозиција краће и дуже форме има одређених

синтаксичко-семантичких основа. Ми се отуда не можемо сасвим сло

жити с мишљењем да у овим случајевима дужи облик Придева има

значење „сталне особине“. Иако нам не изгледа сасвим јасно шта у

ствари то „стална особина“ значи“ (јер као термин омогућава разли

читу интерпретацију), ипак, мислимо, да се може рећи да је тешко ра

зумети по чему би, рецимо, у „бели медвед“, „глупи Август“ (да се

послужимо Толстојевим примерима) и сл. особина била сталнија него у

„бео медвед“, „глуп Август“. „Глупи Август“ чак никако не значи особину

која би за њега увек морала бити евидентна и актуелна (напротив, „глу

пи Август“ може бити врло паметан, духовит итд.). Сам тај факат,

међутим, нешто је што у самој ствари, по нашем мишљењу, није реле

вантно, као што ни у „бели медвед“ или „бео медвед“ дужи или краћи

облик ништа не гово и о сталности или несталности казане особине.

Прихватљивије је и ближе истини, мислимо, то да је, како Толстој

вели, особина стално обележје извесног предмета (садржаја), мада се

то може рећи углавном само за уходане спреге (типа „драги камен“,

„црни лук“ или „глупи Август“ и сл.). Међутим, ни „стално обележје“

ни „стална особина“ није оно што оправдава и објашњава и сам дужи

облик придева, јер, као што смо већ поменули, ни сâмо обележје не мора

бити стално, тј. увек исто, клиширано и неизмењиво. Није, дакле,

битна сталност обележја нити сталност особине, већ „специјални ква

литет“ који се придевом обележава, као и то да је особина коју придев

својом лексиком значи само једна од оних које одликују тај „специ

јални квалитет“ (врсту) и да се посредством те особине означава све

што уз њу иде и што се зна да иде („бели медвед“ је — „бео“ + низ

особина које врсту прате). Другим речима, поред саме особине садржане

* исп., поред већ раније наведеног Толстојевог мишљења, и Белићеву де

финицију: „Одређени облик је имао ... значење сталне особине (исп. . . . стари сват,

бели лук и сл.)“ — А. Б., О јез. пр. и јез. разв. П, 145.

- 199 А. Белић, на пример, с правом уосталом, вели да: „придеви значе увек

с талну особину“ (ib., I. 41).
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у придеву, њиме се — свакако захваљујући инкорпорираној заменици

и, па, е — упућује на још нешто (отуда и оправданост дужег облика),

на одређеност врсте, „порекла“, „односа“ предметног садржаја,

насупрот другој врсти (пореклу, односу и сл.) истог садржаја који име

ница (а не придев) ван дате спреге или у спрези са другим придевом

ОЗНаЧава.

128. Што се тиче краћег облика, ми смо констатовали да је он,

принципијелно, веома редак као знак врсте (углавном је употребљив

у неким случајевима, као „пун месец“, „млад месец“ и сл.) — обично

у номинативу односно њему једнаком акузативу, док се у зависним

падежима (углавном у генитиву) слободније распростире“. Дист

рибуција форме зависи, дакле, од тога да ли треба обележити појам

извесне врсте („златни појас“, „глупи Август“) или само појам дате

особине („златан појас“, „глуп Август“), зависи управо, од тога

чему се именица детерминисана придевом супротставља: истој

именици, али другог типа или истој именици али другачије ос

обине. Само на основу овога критеријума могуће је одређивати

функцију придева, односно да ли спрега „придев+именица“

означава „име“ или не, а тиме и услове за употребу једне

или друге форме придева. Краћи облик увек значи свођење при

дева на „описивање“, у границе описног придева, што има и свог се

мантичко-лексичког значења евидентног нарочито у придева на -ни

(исп. . „комфоран“ : „комфорни“, „личан“ : „лични“, „писмен“:

„писмени“, „житан“: „житни“ итд.) и сл. који такође увек значе,

сем особине, и какав додатни елеменат — однос, припадање, на

мену, посебан квалитет добијен у резултату деловања глаголске радње

(дужи облик трпних придева и њима сличних“) насупрот краћем об

нику (сведеном на чисто „описни придев“). : , - . . . -

“ Ово је свакако резултат често веома лабилне разлике између особине као

знака врсте и особине као знака оног својства који придев значи сам по себи (исп.

„млада сира“, „кисела купуса“), с једне стране, и уопште губитка осећања за опо

зицију овога типа облицима придева у зависним падежима. • -

“ Исп. у разговорном језику евентуално саопштење: „Баш је глуп глупи Ав

густ“, „Врло глуп глупи Август“ и сл. - - -

- *** Исп. М. Стевановић, Придевска служба трпног придева од глагола који

немају тог облика, НJ 1962, 201—208. - * T . . . „“ - . . . . . .

*** Отпор свођењу дужег облика на краћи, тј. на „описни придев“ пружају

придеви на -ни и сл. и то утолико више уколико се по свом значењу више осећају

придевима односа, порекла, намене и др. Такви су, на пример, придеви

ручни, птеретни, носни, главни, четни, државни, возни итд. који се редовно упо

требљавају у дужем облику, јер не могу да значе опис, „такву и такву особину“,
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Другим речима, то значи да се у правој спецификацији за наш

језик мора дужи облик сматрати начелно редовним. Краћи облик, ис

тина, дезавуише типолошку функцију придева, али на својствен начин

који се може сматрати као нормала, карактеристична посебно за гра

дивне и сл. придеве“.

ЗАКЉУЧАК

129. Функција идентификације јединке односно врсте издваја

се на неки начин од свих других функција придева својом јасном и ак

тивном улогом.

Индивидуална идентификација вероватно је и била основни по

вод за стварање дужих облика придева, у тренутку када се за тим осе

ћала потреба. Ову потребу могле су изазвати разне, а вероватно најпре

СИНТАКСИЧКe QКОЛНОСТИ.

130. Као што то претпостављају научници (Белић, Селишчев итд.),

први импулс за стварање дужег облика морао је дати придев у само

сталној употреби, тј. у ситуацији када је на именицу требало упутити

искључиво придевским детерминативом (исп. Окривљен је и осуђен :

Окривљени је и осуђен . Окривљен је и осуђени : Окривљени је и осуђени

и сл.).

131. Што се тиче других средстава— пре свега анафорско-де

монстративних заменица — која су такође могла бити искоришћена

већ само однос („ручни“ + који се односи на руку, који је у вези са руком и сл.),

везу са нечим („државни“ = који је у вези са државом и сл.), намену („теретни“

= који је намењен за терет и сл.). Отуда, с друге стране, специјална форма од придева

који пре свега значе особину, а не „однос“ и сл. као: „дрвен“ (описни придев =

„од дрвета“): „дрвни“ (исп. „дрвни комбинат“, а не „дрвени комбинат“) = приден

односа; „водни“, а не „водени“ (уређаји), „жељни“ (а не „жељени“ погледи) и сл.

Ово исто постиже се и на други начин (на пример падежним односом: исп. „фабри

ка стакла“, а не „стаклена фабрика“) уколико морфолошко диференцирање приде

вом није могуће или није погодно.

“ Толстој, међутим, није нашао примере који би у већој мери потврђивали

склоност градивних придева спецификационој функцији, тј. дужем облику. То

би могло значити да је дужи облик у оној функцији српскохрватска тековина

или је у старословенском по среди грчки утицај; можда је дужег облика у говорном

старословенском језику било знатно више, али је одсуство члана у грчком у тим

случајевима механички наводило на употребу краћег облика. На ово би могли упу

тити и примери дужег облика, мада у текстовима малобројни, које је Толстој за

бележио: Пристлкпи кљ немоу жена илижшти . . . лиwра драгааго (57). Не

илик одуkaнић врачкнааго (58). Жжн желуkзнк!... к'kнецљ тукноки... хлšнт.

}АЧkНКин (74) и поред тога што у грчком оригиналу члан у тим случајевима

одсуствује.
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Ка0 идентификатори, МИ СМО МОГЛИ КОНСТАТОВаTIИ ЊИХОВ двојак,

односно тројак положај у односу на идентификативну снагу придева:

1. заменица је довољна да без придева изврши идентификативно

маркирање одређене јединке;

2. заменица је несигуран елеменат у идентификативном маркира

њу одређене јединке и кооперира са придевом и

3. заменица је потпуно недовољан елеменат за идентификативно

маркирање одређене јединке и основни идентификатор је придев.

132. Из овог следи закључак да заменице нису увек биле у мо

гућности да дезавуишу придев као знак одређености и да ту улогу пре

узму на себе. Тешко би иначе било објаснити откуда је уопште и дошло

до формирања сложене придевске деклинације, јер заменице нису у

језику настале после формирања тих облика, већ су постојале пре

њих. То, другачије речено, значи да је тешко тврдити да придев уз

заменицу обавезно губи обележје одређености, и да је то разлог што се

уз заменице, начелно, увек може произвољно употребити било дужа

било краћа форма. Практично је питање, у којој се мери краћи облик

употребљава уз заменице. И поредмишљења да је овај облик уз заменице

„у употреби“ што је само по себи тачно, материјал показује да је

он ту знатно ређи, нарочито у зависним падежима (немамо ни једног

забележеног примера“).

*** Исп. што о томе веле Белић-Голенишчев: „Уз показне заменице се упо

требљавају обе форме придева: дао сам то добру човеку или томе добру човеку“

(III. Међународни конгрес слависта, 45).

*** Зашто је краћи облик мање обичан уз заменице, није лако објаснити, мада

нам се чини да је узрок у томе што се придев уз заменицу парадигматски радије уп

равља према њој него према именици (исп. у разговорном језику: „Оног лепа

човека сам срео“: „Оног лепог човека сам срео“), док придев без заменице лако инкли

нира облику именице („Лепа човека сам срео“). Ваљда отуда и чест краћи облик,

чак устаљен и у извесним фразама, као: „усред бела дана“, „из бела света“, „гром

из ведра неба“ и др. Или је, можда, инклинирање придева дужем облику у форма

цији са заменицом још боље објашњавати неком врстом језичке инерције, незазирања

од дуплирања истосмерних средстава, при чему примарно средство (придев) остаје

у оном облику који би имао да и није дошло до дуплирања заменицом. Сама појава

заменице уз придев може се, дакако, објашњавати и ненаглашеношћу саме заменичке

компоненте дужег облика придева, тако да придев није увек способан, или се не осећа

увек довољно способним да одабира ствар, услед чега је тежиште битне информације

(ознака новога) на заменици, чиме би заменица, у ствари, била нека врста психолошког

предиката (исп. о томе детаљније код М. Пешикана: Црногорски говори, 35), јер

се придевом ипак наглашава пре свега особинска, а не заменичка компонента. Отуда,

природно, заменица, иако на неки начин дуплирана (онај + леп онај) лако егзистира

уз придев у дужем облику.
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Али, као што је у једном тренутку потреба за идентификацијом

могла створити дужи облик придева и изградити систем нарочите при

девске парадигме која се могла уопштити и употребљавати и онда када

за њом није било неопходне потребе, на исти начин је у другим словен

ским језицима могло доћи до реакције на ту појаву: тј. пошто иденти

фикативна улога придева (дужи облик) није увек била релевантна и

активна могао се дужи облик уопштити у свим ситуацијама без обзира

на то да ли се придевом врши идентификација или не врши. Наш језик

у том правцу показује, дакле, старије стање у односу на друге сло

венске језике, који су елиминисали краћи облик свуда где није био

неопходан као опозициони елеменат. За дистинкцију двојаких облика

у нашем језику још увек је јак опозициони критеријум — „однос“ пре

ма „пукој особини“, односно одређени синтаксичко-семантички па и

лсксички план.

133. Ово показује колико су значење и функција дужег, односно

краћег облика у словљен и одређеним ситуацијама (не само заме

ницама) од којих и зависи функционалност и закономерност његове

употребе. Док су други словенски језици ишли за тим да, уопштавајући

дужи облик, функцију идентификације искажу на други начин, запо

стављајући придев, дотле је наш језик могућност идентификације

придевом (дужим обликом) задржао и даље, у номинативу и акуза

тиву код свих писаца, а код писаца који и у зависним падежима разли

кују обе форме—у мање-више свим падежима (осим квалификативним,

који су и иначе сродни предикату и не упућују на именички појам као

јединку).

II. ДЕСКРИПТИВНА ФУНКЦИЈА

ПРИДЕВ КАО ЕЛЕМЕНАТ ДЕСКРИПЦИЈЕ ОДРЕЂЕНОГ ПОЈМА

134. У досад размотреним категоријама придев је имао двоструку

детерминативну функцију, која се састојала у томе да се њиме: 1. по

каже особина и 2. да се посредством особине укаже на одређеност је

динке, односно врсте. Самим тим, одабирање из потенцијалног фонда

особина које јединку одликују није било сасвим произвољно: за де

терминацију се могла користити само она особина која је у исто време

била и карактеристичан знак одређене јединке, односно врсте.

- Ми смо, међутим, већ раније поменули да се идентификација као

активан процес гаси: 1. када нема субјективе намере, односно потре
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бних услова за то и 2. када је јединка појма именице у говорном

комплексу већ идентификована, тако да би поновно идентификативно

маркирање и упућивање било сувишно.

135. У оквиру категорије којој сада приступамо, размотрићемо

управо овај други случај — функцију придева као одредбе појма који

је већ идентификован, лансиран у говорни план као идентификативан,

односно одређен“.

Овакав положај именице у говорном комплексу има својих ди

ректних реперкусија и на употребу и функцију придева уз њу.

Будући да нема идентификативног упућивања, придевом се не

мора откривати „карактеристични знак“, већ било која особина којом

се дати садржај одликује, или може да одликује. Из овог проистиче

и следећа црта: придев се користи искључиво у дескриптив

не, а не и у друге сврхе.

136. С обзиром на то, основне карактеристике које одликују име

ницу и придев у оквиру ове категорије јесу следеће:

Именица : 1. Појам који означава именица је — одређен, лансиран

у говорни план као одређен, већ идентификован, односно до

вољно информативно оспособљен да би фунгирао као одређен.

Другачије речено: јасан као апсолутно индивидуално егзистентан у

датим границама места и времена (при чему није важно да ли је он

говорним лицима и „познат“, „лично познат“ у смислу јасне иденти

фикованости или аперцепције властитим средствима опажања), тако

да други не може бити имплициран.

2. Ова одређеност постигнута је на следећи начин:

а) ранијом идентификацијом или пак идентификативним упући

Вањем у тренутку говора искључиво демонстративно-анафорском заме

ницом (што подразумева случајеве у којима је заменица способна да

сама, без подршке придева, обави идентификативно маркирање и

упућивање). Такав ћемо случај имати у примерима типа:

Стари Мароје има дуката као шуме (Држ. 257). Брат је слав

нога Милоша Поцерца (ИЕС 128). Нијесам ја као онај мој цркљи

ви Јовица (Ћоп 1, 49). Николетина је, сједећи поред комесара,

мирно слушао,... а кад се . . . диже, у чуду омјери раздраганог

“ Са сличним, мада још довољно неискристалисаним случајевима овога типа

већ смо се срели у „псеудоидентификацији“ односно „осигурању идентификације“.

Ти случајеви представљају прелазну карику од „идентификације“ ка „дескрипцији“.
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комесара (Ћоп 1, 110). И сав се крај узнемири, а највише из

немогли Вук (Коч 256). Фала драгом Богу (Кал 93);

б) апсолутном јединачношћу егзистенције предмета у природи

(под условом, дакако, да се придевом не врши „сужавање“ и сл. на

бази „псеудојединке“, односно условног разбијања јединственог појма

на „јединке“), као у примерима:

Ако ли ко рече . . . будало! биће крив паклу огњеном (НЗ 9).

Сунце (је) на модром небу (Кал 82). Све је окренуло лице бли

једoсeдефастом истоку (Коч 89). На нагло осиромашеном и

смиреном небу остају само пећурке падобрана (Ћоп 1, 145);

в) ситуацијом, тј. чињеницом да у границама датог места и у дато

време не егзистирају (не могу егзистирати) две јединке онога што име

ница значи, као у примерима:

Низ лице му се точиле сузе натапале чупави брк (Кал 79). Како

је жилав и неуморан... топли живот на земљи (Ћоп 2, 7).

Она пусти на вољу ојађеном срцу (Коч 63). Збаци поњавицу с

облог, загријаног, уздрхталог тијела (Коч 123). Били су у ста

ром запуштеном гробљу... села (Ћоп 1, 32) — што је начелно

исто као и одређеност постигнута:

г) припадањем, под условом да је јасно да некоме или нечему у

датом тренутку (или на датом месту) може да припада (егзистира)

само једна јединка онога што именица значи, као у примерима:

Ту је њен драги, моћни, јединствени бабо (Анд 118). Ова је

књига украшена именом вашега светлога и честитога брата

(ИЕС 111). Он би дуго гледао у свој једри набујали гај (Коч

257). Ја се не мичем од свог чађавог кучерка (Ћоп 1, 77). Сјетио

се Танасије свог попаљеног села (Ћоп 1, 92).

Сви ови индикатори начелно имају један циљ: указују на то да

је у датим оквирима само једна јединка имплицирана (може бити импли

цирана) и да је баш она предмет саопштења.

Придев.: 1. Не врши никакво маркирање у циљу идентификације

и сл. Из овога проистичу остале црте:

2. њиме се не врши никакво супротстављање јединке ни по плану

ни по збиру;“

*** Као практично правило за распознавање придева у овој функцији може

се узети следеће: 1) уколико се придев изостави — именица ништа не губи од своје
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3. именички појам се придевом и н формат и в но про

ш и р у је, допуњује, о њему се ствара потребна или жељена слика,

пластично приказује, објављује особина коју говорно лице сматра важ

ном или жели да на њу скрене пажњу слушаоца. Према томе, придев

је знак— или стварне, објективне особине, оне којом се дати појам

одиста одликује, или особине коју говорно лице субјективно третира,

исказује њоме свој емотивни или експресивни однос, или при

дев може имати смисао ко ме н та ра, „разраде идентификације“

или еп и те та. Разлика је стилистичка, а не суштинска а гра

ница међу њима често је лабилна, јер оно што се износи као „субјек

тивно“ може бити и објективна чињеница.“

4. Придев-атрибут у овој функцији карактеристичан је нарочито

за организацију књижевне, уметничке реченице— која обично тежи да

буде не само пластична и садржајна него и релативно кратка, да при

чање спроведе што економичније, избегне расплинутост казивања— a

што, није увек типично за разговорни језик.“

С обзиром на одсуство утицаја придева на план и збир именице

(придев не врши издвајање јединке из збира, сужавање збира и

индивидуалности, одређености или општости, а углавном и информативности, тј.

присуство придева или његово одсуствовање ништа не мења у положају именице у

односу на њено место у плану и збиру. 2) Не може се уз именицу употребити неодре

ђена заменица „некакав“ „један“ (у значењу неодређене заменице), јер именички по

јам је по правилу увек одређен. Обратна ситуација карактеристична је за функцију

III — „квалификативну функцију“.

*“ Ми се не можемо сложити са Н. Толстојем — да епитет треба

одбацити као функционалну категорију у видском плану, јер, по њему,

епитет има „стилистичку функцију“, а „ми ни у ком случају не можемо

узети стилистички моменат као одлучујући фактор“ (ib. 72). Епитет, по нашем миш

љењу, један је од елемената „дескрипције“ којиме се такође нешто више о појму

казује, без обзира на субјективни филтер кроз који је особина пропуштена. Епи

тет, дакле, не третирамо само као „есејистичку“ или „импресионистичку“ функцију,

већ као елеменат којим се, макар и субјективно, досликава већ идентификован појам,

и он се, с обзиром на то, јавља као битан критеријум, на одређен начин дистрибуиран

у видском смислу. Мислимо да се само на овај начин може схватити синтаксичка

дефиниција епитета и једино се њоме може оперисати у граматичким питањима, тим

пре што, без обзира на његову стилску обојеност, његов облик (дужи или краћи)

зависи од његове улоге, места и функције у оквиру категорије у којој се креће, па

га је неправедно искључивати из разматрања. Искључивање епитета значило би

апстраховати целу функцију „дескрипције“,што би, међутим, било сасвим неоправдано.

*** На пример: Пролазимо поред мрког, замагљеног Дурмитора (Наз 83)— тип

је реченице у којој придев има функцију дескрипције, описивања, информације

дате сажето, одредбом која би у говорном језику природније била казана речени

цом: „Пролазили смо поред Дурмитора који је био сав у магли“, „Дурмитор је био

сав у магли и изгледао је некако мрк када смо поред њега пролазили“ или сл.
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сл.), ми у оквир ове категорије можемо уврстити и дескрипцију

не само одређене јединке већ и одређеног појма (садржаја у целини),

тј. случајеве у којима се придевом врши квалификација читавог збира,

односно „индивидуализоване именичке представе“ („охоли лав“ = сви

лавови уопште, „црни ђаво“ — уопште) — у оним случајевима, дакако,

када придев на неки начин „плеонастично“ објављује особину, кори

стећи за то оно својство којим се одликују све јединке датог предмет

ног садржаја.

Напоменућемо још само толико да је дескриптивна функција

придева веома разграната у материјалу језика и да стога не можемо

комплетније цитирати грађу којом располажемо.

Материјал ћемо излагати углавном према „типу одређености“

(по напред показаним тачкама „а“ — „г“), не држећи се, наравно, фор

малних критеријума, већ распоређујући примере у групе својом срод

ношћу по значењу и положају именице.

Као што ћемо из примера видети, придев-атрибут се у писаца и

споменицима и у овим случајевима употребљава у дужем облику врло

КОНСеKBeНТНО .

a) Дескрипција идентификоване јединке (углавном властите, однос

но опште именице као обележја тачно одређених, већ идентификованих

индивидуа):

ЖП: Geм8 же пуkcЕтлиš храмš čПta нашего (85). Gиже стљ и

пр{kwске)цIfен) хрлик (86). Hце ли кот“pи . . . сико стLрајшноук,

заповић(де) (87).

Пов: Гилиаци ... ви за реченога влах8ш8 (62). Ек илие великога сава“

големога (42). На име великога вога (60).

ДЗак: И тако наоустише его на ме... taкоже... дакола казБ”kcнка и

вратio ... на пућкраснаго Ivtića (85). И васеха дасти ми ви

уоуцћ какоже и великомоу Конкстанктиноу (85). Пуkкраснаге

Iwстара цћ молиоудућелик оукуkпи (85).

Држ. Срјећа ме доведе у ови ваш честити град (239). Налагали

на твога доброга Мара (256). Стари Маро је има дуката као

шуме (257). Како ће се шак пасават с... сринцом јухе, којој

се дно узвиди како у мртвом мору на Локруму (261). Сва се

је ставила на онога доброчестога Мара (273). Од Мара нашега

доброга (320).

Вук ИEC: Био у Бијограду везир славни Ађи-Мустајпаша (4).

[Разби) на Суводолу силнога Пећког пашу (119). Јанко Стои
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ћевић, брат (је) славнога Милоша Поцерца (128). Изгубе...

и младога Симу Ненадовића (161). Паша допусти, да се проја

разда народу, и он пође... да гладној сиротињи носи тај ра

досни глас (240). Бихлер (је) овај важни и паметодостојни

догађај изоставио (318). За тај ретки догађај није још ништа

добио (319).

НПр: Нека родољубиви Мушицки лети за Пиндаром (III). Нека

дубоко замишљени Соларић истражује (III). Убио га живи Бог!

(113). Кликну јакога Бога у помоћ (119). „Сунце на исток а

јаки Бог на помоћи“! (125).

НЗ: Ти си Христос, син Бога живога (41). Да дође на вас сва

крв... што је проливена... од крви Авеља праведнога (60).

Анд: Као да из широких лукова белог моста тече... Дрина (6).

Дечака... су . . . повели... за далеки светли и страшни Стамбол

(18). У овом необичном каравану, ишли су... многи родитељи

(20). После тога необичног увода... Абидага је објаснио (26).

За то ће се већ побринути... овај глатки, хладни и подмукли

Тоcyн ефендија (40). Придржавају везаног Пљевљака (59). Тур

ски момци су заметали коло... Око тога сабијеног округлог ко

ла... обигравали су дечаци (69). На том узвишеном, новом и

необичном мосту чинило им се да су . . . залутали (69). Урезано

је у тврди камен (70). Стоји тврди и раскошни каравансарај

и прима путнике (72). Ударају о стубове каменитог моста кладе

(80). Пуни и гојазни Исмет ефендија прича опет о својим прет

ходницима (83). Варош је на том лепом дану изгледала страшна

(85). Једне (се) ноћи... од заборављене свеће јавио пожар...

свет у касаби посматрао је огромни пламен који је јако освет

љавао не само бели мост него и околину (98). А стари Хаџи

-Зуко . . . је два пута ишао на Ћабу (101). Негде зимус... дође

злогласни Јован Мићић (101). Клатиле су се умотане... жене...

деца... Појава тога премореног и раскућеног света огласи...

живост на капији (104). Шта је било између Авдаге и Мустајбе

га... и како му је преки и частољубиви Авдага „дао“ девојку? (115).

Кал: У име милостивога Бога Исуса Христа (85). Фала драгом

Богу (93). У име милостивога Бога оца (96). Кукци запливали

су у овај пахуљаво мекани зрак (97). Кад и просјак... приступи

вратима дућана и један сељак... Трговац брзо остави заним

љивог просјака (100). У име милостивога Бога оца. У име ми

лостивога Бога (106). Замишљајући се без овог забавног посла...

учини јој се да је ријешила питање (134).
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Ков.: Бивствујеш у овом старом и часном дому (33). Знам да ће

(да) ме жртвују свемогућем Молоху (37). Ja — заори увријеђени

Регистар (38). Захокота... клети каноник (40). Испразнидер

торбу овога поштованога кума (49). Очице би упро у слику

распетога Исуса на стијени (50). Лице претварало се тому мр

кому свату у прави прокут (55). Сухотљивога Перицу... стисло

нешто (61). Школаће га... господин у кога (је) твој напућени

Јурић кумординар (67). А ви вриједни сусједе мога доброга

Ивице, могли бисте имати љутога окапања за клевете (73).

Како сам ја у овом дивном кревету? Шта је то било? (74). Није

драги Жорж схваћао онога (75). Слуша... велике мисли трбу

шастога Мецене (77). Уздише добри Жорж (78). Какве ли су

то дуге изреке у том страшном говору (79). А дичному добро

твору бијаше једва педесет и пет година (81). Римљани би

гледали... славнога Цицерона (81). А тако исто рећи ће и славни

Бомбардировић (81). „Чујмо...! — виче славни појет (82).

А колико ће стољећа проћи док се роди у друштву . . . такав

смиони и безбожни Прометеј (82). Ослаби и дух и тијело...

славному Мецени (84). Вјерни кумординар (га је) морао однијети

у кревет (84). Она још једина тријезна... у том кићеном дар

мару . . . Међу празним боцама (77). Прекине професору ријеч

ситни уредник (86). Укописти се окретни Жудија (97). Сви

пако молићемо драгога бога за милостивога нашега добротвора

(101). Баци се на кољено обијесни Петар (107). Одвратим суро

вом Жоржу (108). Шушкаше силне брчине . . . мрморећи у ухо

униформисаноме лугару (115). Госпођа си поправљаше бујне

косе... кадно је хитри лугар ухвати испод рамена (117).

Шеташе... зачарани великаш, грлећи... жену (120). Срет

ном и блаженом проводнику шикну најприје тамна румен

(122). Шта ће ти сав тај огромни иметак (123). Ево, овај мили,

овај добри створ — друга ми је жена (123). Од сјевера лети

великашев ат баш према јазу страшнога и бајовитога млина

„Понорша“ (124). Бијесни ат гурну... проводника (124). Полу

свијесни великаш држаше се чврсто за глогов грм (124). Заплело

о њу пожудно око младога нашега Мецене (126). Још (је) и

сада сакрито... тих... пурана у пласту сијена поштованога

Мате Зорковића (129). Прескочи праг... младога и бијеснога

Мецене (135). Старац устане . . . Бјелоглави се старац прекрсти

(137). Јаков обухвати лијепу жену око паса... Гиздaва вила

разрогачи очи на тај неочекивани нападај (139). Па те нека
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прати црни ђаво на том кривудастом татском путу (147). Сатрто

колешце кукавног млина већ је дуго... сустало (149). — Врати ...

врисну увријеђени Феркоња (168). Сpну на ме бијесни Фер

коња (169). Изненада никну из траве једнооки Феркоња (173).

Други пут не лијегај крај постеље на тај кукаквни под (174).

Докле трајаше тај слатки сан, тко би га знао (185). Не знам

докле трајаше тај болни полусан (187). А како се зове тај нови

крај у који силазимо (190).

Коч: Добро (се) сјећа силни Мухарем-ага (45). Звуци јасне ћур

лике изгубили (се) у пустим висовима тамнозеленог Медења

ка (50). Он ... изиђе из колибе, а опрезни га гаров дочека (51).

Одјеци ... изумријеше у густим висовима тамнозеленог Меде

њака (62). Нека "вала милостивом богу (71). Довуче (се) из

„лепог Срема“ (78). Свеједно је то мом милом, драгом, рођеном

Јаби (87). Онда ће бити и цару премилосном и спаији свега доста

(96). Јао мени до бога милога (108). То је гријешно и богу

драгом мрско (123). Ја сам се присего богу и честитом цару

(128). Дилио сам и некве позовке... од славног суда (134).

— Славни сут,—устаде жандар... И сељаци... и скидоше капе

(135). Пролази проклети, куљави, паклени Џибо (137). Да бог

милостиви сачува (137). И данас се (он) на то тужи и вели:

„Стари, крепали Џибукарда, Ђурђије и ришћани криви су

томе“ (138). То послао куљави Џибо (140). Жубер у мр о, ...

доврши газда Саво пошљедњи кобни телеграм (151). Вели па

метни Давид (167). Да бог милостиви сачува (180). Не дај . . .

да замукну пјесме . . . у 1 ом стародревном српском монастиру

(204). Оно ... јауче . . . сиједи и честити Парто (215). Луди

Крстан... сјео на камен (245). Блентави Шеле обукао на се

нову одећу (245). Ја сам блентави Крстан, а блентавом Крстану

то је . . . драго (245—246).

Лаз: Помисли шта је урадио луди Никола — обријао бркове (38).

Пијани Ђоза... ме је сто . . . пута уверавао да је пијан (61).

Лал: Не би ли ми бар мало засвијетлио у овај облачни дан (28).

За њим стиже стари Чауш (29). Чудновато је, рече стари

Чауш (30). Пође чак и хроми Никола Качаранда (49). Ту су

га убили . . . за паре које им је дао стари Брадарић (49). Први

дође стари Чауш (53). Тај весели Мороз научи ме како се на

руском псује (78). Причало се о ћупу . . . и тражили су тај про

клети ћуп (98). Страшни Тодор и весели Вукалица... пили су

(103). И стари Вејсил... чуваше се добро (132). Ја и Југ Је
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ремић и дугачки Иван Видрић и велики Вуко Недић... Сваки

пут смо се растужили (135). Стари Мап... покушаваше да

- одере кожу (141). Све ... несреће свијета навалиле су у овај

забитни крај (144). Бранко је измислио тај наш нови метод

(145). Главати Лабуд... нањуши однекуд Мичурина (167).

Дође ми жао што ћу је, одлазећи у тај огромни Београд оставити

(194). Стари „Долфус“ причаше ми често о Светомиру (200).

Наз: Али, као да се стари медоња почео сада будити (13). Горан...

намјешта којешта на стол... гладни је Горан, сав сретан, јео

(13). Да је присталица усташа, не би ме опрезни конспиратор

водио у његову кућу (14). Друже Тито, будеш ли доскора тако

радио у старом, напуштеном упрљаном замку што се зове Хрват

ска, бит ће добро (18). Непријатељски . . . авиони . . . Напали

су опет . . . порушени Оштрељ (32). Чита . . . чувеног „Бијесног

Роланда“ (79). Више туђом него својом кривњом, трпи овај

снажни, бистpи . . . народ (82).

Петр: Кад си баш тако тронута због тог твог глупог Агуца, а ти

бар пости (39). Вероватно неко тамо преко забија колац за чун,

али тај закаснели звук... заправо одаје... тишину (68). Онај

савијутак горње половине препеличина кљуна... прелази пре

ко доње, али не злотворски . . . Вуле је умео да дуго гледа у

тај безазлени савијутак (122).

Ћоп 1 : Лисица се . . . с малишаном отимала око кокошке ... Упорни

дјечак сад је већ остајао побједник (15). Трпети многољудни

Бихаћ (16). Чешкао (се) крупни Николетина (19). А бог ће ти

га драги знати (20). Згурени Јовица држао се печално (20). Шта

ћеш — опет се мирио преморени, снуждени Јовица (20). Потам

њели Јовица крадом је уздисао (21). Па и то би могло бити...

скрушено је признао сањиви Јовица (22). Нек ти драги бог

носи овако друштво (33). Остао је добри мали Николо (48).

Нијесам ја накрај срца ко онај мој цркљиви Јовица (49). Неће

ли драги бог дати (50). Нек... тебе драги Бог... сачува (50).

Чак се и . . . скромни Јовица Јеж измијенио (54) Провела мје

сец дана у чети чувеног Милоша Балаћа (55). Застрављеном

Николетини (се) учини да их она, редом покоси (55). Јовица

(се) бијаше... ухињао као прасе кад га чешкају. У томе бла

женом положају Јовицу први откри сам Николетина (56). Ни

колетина је држао устрепталог Јовицу (56). Застрављеном

Николетини учини се тога трена да (је) . . . голуб (60). Николи
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на матер... поред крупног и незграпног Николетине, личи више

на... дијете (62). Набусито одвраћа мрзовољни Николетина

(62). Неизбијежни растанак већ (је) ту (63). Вјетар неуморно

брише... Старица још више тоне у изблиеђели прешироки капут

(63). Опрезни Николетина . . . маше руком (67). Све је то масло

. оног згуреног Јовице (69). Чак се и . . . црни Стево замишљено

подними (77). Убио га драги бог (80). Разглагољени Никола (је)

и даље причао (81). Ругао се даље глагољиви Ниџо (98). Окура

жи се чак и печални Јовица (109). Он се . . . диже, у чуду омјери

раздраганог комесара (110). Кревељио се испотаје дугачки Та

насије (111). То ће му исто рећи овај згурени Јовица (116).

Врцну се црни Танасије Буљ (125). Згурени Јовица нешто тромо

тртља (138). Зар . . . да изиђем на бојиште честитог кнеза (139).

Разведрени Ниџо куцну (140). Јовица... погледа добродушног

црнца (150). — Гледај ти само овог урокљивог Јовице (151).

У овоме варљивом предаху између четврте и пете офанзиве

(152). Препадао (је) и онако збенављеног и разјаданог Јовицу

(152). Болећиви Јовица успут је набавио . . . коњче (153). Погле

да у изболованог Николетину (156). Изнемогли Јовица читав

дан климао (158). Николетина задржава... поглед на из

ведреном Јовици (164). Ех, што ти је црвљиви Јовица: боји се

да сам сишао с памети (165). Видио да је исцрпљени Јовица да

леко заостао (165). -

Ћоп 2: Погледа сневесељеног кнеза (10). Тодор упита забринутог

кнеза (12). (Намигује) озбиљном Тодору (14). — Ћути . . . про

шапта гојазни Пајо Мpдаљ (16). Кад . . . блијесну ријека . . .

крезуби Але Тороман . . . Љутито повика (17). Откидајући се од

овога кратког одморишта... већ је знао да је с онима... пре

кинуо (21). Стари и глуви Зељов ... задовољно је цвилио (29).

Уз материну сукњу и поред вољеног дједа све је изгледало лије

по (40). Зид . . . био је окићен великим сликама . . . Тодор се . . .

изгуби у томе зачараном и невиђеном богатом свијету птица,

змија, зечева и мноштва других животиња (41). Тако ми жи

вога бога! (48). Саветује узбринутом Панету . . . да се . . . јави

(60). Неће ли дати драги бог (61). Јозо се спусти на наслоњачу...

док жустри и жгољави адвокат никако није могао да се скраси

(73). Окретни адвокат... је... хартије... распоређивао (75).

Само полако — расхлађивао је... адвоката намрштени Шкуро

(75). Узнемирени и занесени адвокат сјети се једне плакале (79).

Орешковић . . . погледа разметљивог адвоката (78). Како им
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бог драги даде (82). Размишљали су (шта да раде)... а кад

оног ведрог јунског јутра пуче глас да је и Русија ушла у рат

(83). Свијетли! — кратко је извјештавао ћутљивог оца (85).

Најежени Радекић (га) продрма (89). Искаљани Пајић само се

ухвати за главу (89). Збуњени Радекић окрену (се) око себе

(89). То огорчени Радекић није објаснио (90). Простодушни

Маркиша... примаче се (93). Трудио се да што брже заборави...

племенитог Боројевића (97). Може се стадом запети у склонити

Лисичјак (98). Ајде... гони те коње... — укори га његов снуж

дени и најежени стриц (101). Саву дочека необријани Але То

роман (106). Крупни и подбули Саво (106). Подругљиви Стојан

Кекић нагну се према замуклом и потамњелом Тодору (110).

Чисто му се учини да се врата овога необичног затвора поново

залупише (110). Поред . . . Капетановића, ионако неугледни Шку

ро сасвим се изгуби (113). Ево, тако се то ради. . . — окрену

се натпоручник скамењеном Тороману (116). Тороман . . . једва

дочека да се . . . дочепа старог Вуксана (116). Старији Шар

чевић, Заим, окрену се обнијемилом Крсти (116). — Е, нек ти

је са срећом... рече Капетановић, узимајући аутомат од уздрх

талог и збуњеног Заима (118). Ту (Капетановић)... управи с

аутоматом... у обореног Крсту (118). А рука им је ево овај успо

мамљени Капетановић, прости и груби Тороман и сви остали

за њима, све до оног гаравог циганина (119). Западе (у разго

вор) и сам неповјерљиви и подругљиви Стојан Кекић (122). Тек

послије неколико тренутака, јави се пренеражени стриц (127).

Влахиња... као да... не запажа куштравог и неугледног Шкуpу

(137).

Шим: Плаши те и проклиње тај чудни неодређени крај (18). Кад

би (звоник) и зазвонио, мало би их чуло тај ионако слаби, кри

јештави глас (24). Анте . . . виче: ... Николи од тога громовитог

гласа прођоше трнци (29). Само једном, кад се стари Петрас...

поплашио суда... — цикнула она (52). Но Боја свеђ у послу:

у старом млину (53). Пошли к старом Петрасу у крчму (54).

Онда стари Нојем почне молити Бога да више не шаље потоп

(77). Нико се није спасао осим старога Нојема (77). Па и кад

би одахнуо треном силни тај вјетар, шумила би вода (80). Она

га погледа... молећи и . . . покорно... (као ) да га тај ганутљиви

поглед моли да се смилује Салку (115). Стари Рашица узме

њезину Марту (142). Али уто стари Вукеља, подиже обје руке

(144). Из куће се зачује јаук болеснога Илије, па сви умукоше
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(147). Велики круг Беглучана што је опколио Стану... мучао

je . . . У средини тога уског и злокобног круга давала се свеђ

иста питања (147). Но стари Вукеља пружи суху руку (149).

Убио га Бог велики (156). Виноград је био отргaн... И кад је

тај весели посао био готов, запутише се тргачи... низ бријег

(186). Кад је Перица чула шта јој мајка рече... Стара Марија

хтједе... да прекине тај неугодни разговор (188). Уговорише

како ће . . . од старога Зеле измамити сврдлић (192).

б) Дескрипција „апсолутне јединке“ (именица у рангу властитих,

које значе појмове чија је егзистенција апсолутно јединачна).

Вук НПр: Посла их по бијеломе свијету (144). Била три брата,

па на беломе свету ништа више нису имали до једну крушку (99).

НЗ: Биће крив паклу огњеноме (9). Боље ти је с једним оком

у живот ући, него с два у пакао огњени (44). Да те баце у пакао

огњени (105).

Кал: Обухвати (очима олтар) . . . заједно с . . . зракама сунца . . .

на модром небу (81–82).

Ков: Неће дуго проживјети на том гријешном свијету (64). Тако

би ваљало по свему широком свијету (109). Измакнем ли се...

онда све у пропањ попут коња када си га... пустио у широки

свијет (111). Дорица (је) сада последњи створ на том црном

и клетом свијету (141). Мецена... се доста наклатарио по ши

роком свијету (151). Ти полазиш у . . . велики свијет (196).

Коч: Нигдје никог нема на овом бијелом свијету (42). Немам ниђе

никог свог на вом бијелом свијету (61). Све је окренуло лице пре

ма блиједоседефастом истоку (89). А ја ћу штап у шаке... па

у бијели свијет (128). Нами на “вом гријешном свијету ништа не

остаје (230).

Наз: Витезови... лутају по широком свијету (79). Што се у кратко

вријеме десило тако далеко, на широком сјевероистоку (46).

Петр: Спрема... своје дете у покварени велики свет (50).

Ћоп 1 : Авион . . . руши се... На нагло осиромашеном и смиреном

небу остају само печурке падобрана (145). Не би ја њега по

љубио за сав широки свијет (146).

Ћоп 2: У буквик... није допирала... зрака тек изишлог сунца

(12). Урош забринуто погледа... крњадак мјесеца на још увјек

свијетлом небу (68).

6 Јужнословенски филолог XXIX 147



420 Јужнословенски филолог

Шим: Неколико звјездица затрепета на уском небу (48). Сад је

та драга укочена и бијела, без жутозеленог сунца (55). Оне су

морале чекати залаз немилог сунца (60). Бучао силни југ (83).

Оћутио би близину чаробног и јуначког Истока (88). Ни облачка

на плавом и тихом небу (108). Сад су се разилазили као „ов

чице“ по бистром прољећном небу (153). Дим право к тихом

небу (161). Сјајни траци подмлађеног сунца продрли у колибу

(195). Све се стаде слијевати... у . . . силну пјесму, што се снаж

но дизала к тихом плаветном небу (198).

в) Дескрипција „ситуацијом“ одређене јединке (у датим границама

места и времена односно припадања и сл. егзистира као „једино могу

ћа“ (друга није имплицирана), при чему могућност субјективне иденти

фикације није, начелно, битна).

ДЗак: И позавидева . . . даволк нашемоу влаголису житко (84).

ДIавола, шкд разквена лоукаваа словеса свога (85). Hк велики и

линогоскћ тли и радостни праздника. Екскоксента Христока (85).

НА . . . wроужiе. Благолису и тихолису животоу нашелиоу не кксхоте

(85). Божја . . . неизречена а моудуuуст . . . полиилова лиг (85).

РЈА: Тестаментњ јестучинила госпођа Јела у свом добромљ здравју

(Mon. serb. 415). Доброга успоменутија господина Стефана

(И. 210). Ни сестрицам ни драгому родитељу (Г. Палмотић 1,

159). Да ми се отме... од драгога мога пука (И. Гундулић 565).

Разум твој богати све може (О. Мажибрадић 136). Да приђем

ка богатому и големому милосрђу твојему (Ф. Вранчић, жив.

45).

Вук ИEC: Ова (је) књига... украшена именом вашега светлога

и честитога брата (111). У њој (књизи) нема венаца достојих

светлога и честитога брата вашега (111).

НЗ: Ово је син мој љубeзни (6 и 42). И дође глас из облака

говорећи: Ово је син мој љубeзни (102). Да пошаљем сина

својега љубезнога (192).

Анд: Силовито... му искочи јабучица на мршавом врату (31).

Пљевљак је у целом укрућеном телу осећао како му се живот

смркава (38). Тако је (Абидага) . . . стигао управо у тренутку

кад Пљевљак није више... знао... шта да ради. Неочекивани

долазак Абидаге посве га је збунио (42). Понесу... његов табут

у коме је лежала само горња половина његовог младог тијела

(65). У широком правоугаоном дворишту има места за робу и

148



Одређени и неодређени придевски Вид 421

пртљаг (72). Сав је... врео од доброг ноћашњег сна (94). (IJe

лат) је био... мутних очију и црначких усана у масном и под

булом лицу (97). Са великих камених плоча... диже се особити

дах капије (104). Ту је њен драги, моћни, јединствени бабо (118).

Кал: (Они) утону у чађави мрак камењара (41). Анте... настоји

својем старачком, набраном лицу дати строг, важан изглед

(48). Ишао је он осјећајући тежину... цијелог оронулог тијела

(73). Низ лице цурком му се точиле сузе, натапале чупави брк

(79). Петнаестак дјечице... упијају његов тешки лик (80).

Мате је ушао (у цркву) . . . Његов велики тамни лик одвајао

се од плавичасте околине олтара (81). На дну прогона укипила

се у пригушеном јутарњем свијетлу тајанствена појава жене

(94). Она се притисну уза њ... Па упре свој сиви ледени поглед

у њега (95). Вечерњи сутон... подигао је благо бојадисане си

луете оријетког, витог, анемичног јасења и чупавих храстића

(118). Подигао је благо бојадисане силуете... храстића према

црвенкастоме океру запада (118). Његово црвенило, црвенкаста

коса и црвени врат одавали су нешто пуранско (119).

Ков: Стаде си... сукати дебели брк (35). Не спадам заправо у

ваш стародревни дом (36). Није се... свадбовало, а да нијесу

подцикивале... струне... његова отрцаног и израбљеног „бај

са“ (39). Ох... како бих... опржио његов тупи нос (43).

Како сам завидио њезину подругом, окресаном рогу и њезину

дугачком репу (43). Тубасти нос црвенио му се (43). Боље да

си загудао у свој огуљени бајс... Сада припни на свој стари

бајc (44). Учитељев крупни глас омекшао (50). Кумординар . . .

прекине дугачки увод мога оца (59). Палцем почешља вршак

свог лијепог ... продубљеног носа (65). Хеј, Јожица... Скинидер

запрашени бајс ставана те... загудај мало (66). Завежите ви,

драга... свој погани језичац (73). Завинути му доста дугачки

нос, није... био оседлан наочалима (76). Добротвор се ухвати

објема рукама за свој силни трбух (77). Проносила (се слава) . . .

о анђеоском његовом добротворном срцу (83). Шта је Демостен . . .

према ведром духу нашег Мецене. У дивном је складу с ноћ

ном тишином... ca... мјесечином, штоно... расвјетљује и наш

убоги сељачки дом (88). На помно обријану његову тустом и

црвеном лицу... дга чуперка испод маленог заврнутога носића

(93). Мрмораше учитељ... присукивајући свој бујни брк (95).

Упамтих његове крупне црне обрве и дебели, исто тако црни

му подрезани брк (101). (Такав сто) нијесам видио... тамо у
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нашем сиромашном хатару (107). Кајишем би ме привезао на...

стијену свог влажног подрума (108). Наш добротвор... пре

зираше брак можда ради свог мутног подријетла (113). Љегав

ши она у кротки и тихи дом проводников хитро се рашири

кано змај (114). О, боже... узвињиваше лугар црнии и густи

брк десницом (116). Зато његова врлог проводника нијесам

никада могао наћи код куће (118). Црна јој се коса расточи...

на проблиједјелом лицу (121). Носи плод нашег слаткога брака

(123). Великаш (му је намро силни свој иметак (125). Јуратуш

(копаше! ... свој заштрљени нос (130). Што вас... носи у наш

припрости дом? (130). Зна приповиједати о доброти нашега

краснога господара (134). Тако ми мог ружног и гаравог образа

(138). Скочи иза... пања... бијели лик Мате Зорковића (149).

Клицаху... великани у његову раскошном дому (151). Исплази

свој крупни, црвени језик (155). Да се бос отшуљам натраг у

свој тврди и сиромашни лежај (156). Завукох се у свој тврди лежај

(156). И ја се нагло пренем из свога слаткога снатрења (158).

Јутарње сунце... помолило свој свиетли образ (159). Накеси

се делија и поглади свој шиљати нос (167). Погребе си (Фер

коња) замрљани готово четвороугласти нос (170). Нећеш (се)

бојати свога злочестога тате (171). Гракну он, уперивши на ме

свој црвенкасти нос (171). Њезино... лице, шиљати . . . нос...

напунише ме грозом (188). Подупирући се о свог вјерног ку

мординара (200).

Наз: Какве терасе . . . Забати и кровови... зачарани се град бо

јадише полагано свијетлозеленкастом бојом (79).

Коч: Туба! . . . дивна (ли) створења... високо и ведро чело . . .

Па онај понcсити, делиски ход (47). Увијек је Туба закићена.

За ухом јој стоји свијежи румени ђулић те лијепо одговара . . .

љупком лицу (47). Очи јој се напунише суза. Она пусти на вољу

ојађеном срцу, сузе потекоше (63). Сунце је било отскочило

за два-три копља изнад зажареног, блиставог видика (93).

А мени мој мили и добри народ помаже, па и ја њему (98). Збаци

поњавицу с облог, загријаног, уздрхталог тијела (122—123).

Поднимио се на обје руке . . . На комитатом, подбулом лицу . . .

нешто немирно (139). Дошло ми се селити из свог рођеног,

властитог дућана (147). Ту у гају... Он би дуго и дуго гледао

у свој једри и набујали гај као да га погледом милује (257).

Лал: Ђаво ме је терао... но мој добри геније држао ме је (67).

„Не“, чух свој мукли глас (72). „Шта мислиш“... упита њихов
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бркати предводник (87). Њена једина поњава стајала је извје

шена... а неки од њих је наишао путем и бацио тај њен жало

сни покривач (89). „Морала је да дође“, чух свој мукли глас

(91). Онда ја видјех, испод јоргана, како се онај мој велики

отац стресе (101). Мршави врат јој се увукао међу шиљата ра

мена (161). Његов кукасти нос... подсјети ме на демона (166).

Петр: Он се смешкао. Магарац је онда обично тресао главом,

ослањајући му отрцани врат преко рамена (18). И бришући

кецељом очи, прекиде свој ганутљиви говор (21). (Дохвати)

руком малени обод свог... шешира (32). Јара... лако продире

кроз танани ваздух (55). Чича Рака... остао... Његов здепа

сти труп подупиру стално три крака (99). У полуотворени

црни кљунчић јој се загледао (122). Тек сада осећа јасно на

лицу њен врели дах док му је шаптала (126). Псето... лану и

... После неколико секунди, познао се његов звонки набусити

лавеж са висине пута (138). Вазда јој се бели усправљени врат

(145). Она . . . чује . . . канторов загрцани баритон (148).

Ћоп 1 : Били су у старом запуштеном гробљу њихова. . . села (32)

Ја се не мичем од казана и од овог свог чађавог кућерка (77)

Сјетио се Танасије свог попаљеног села (92). -

Ћоп 2: Како је жилав и неуморан овај топли живот на земљи

(7). Откако се момак вратио... послије кратког рата, постао

je . . . мучаљив (8). (Осјећај тежину свога гломазног и дугог

тијела (19). Ама откуда . . . запиткивали понеки . . . док је његов

тршави стриц . . . пророковао (19). У последње вријеме у њој

(школи) је коначила војска, па је трошни дрвени под био

посут сламом (38). Кад жандарми промрзлог оца одведоше...

дјечак скочи (49). Мати (се) нешто сјетила и свог властитог

живота (54). Бостанџија Реџеп бјежао у своје лозе. . . и тамо

се бар . . . спасавао од неразумљивог свјетског сукоба (83). На

његову ћосавом подбулом лицу... огледало се... запрепашћење

(95). У пустом школском ходнику Саву дочека. . Але Торо

ман (106). Лијево од оца... стајали су његов мршуљави пет

наестогодишњи син... и... кћерка (115). Јес” то ти . . . — једва

прожвака момак и сам се чудећи свом немоћном гласу (125).

А дотле се његов чемерни стриц немирно мешкољио (130).

Ћос: Виде . . . угашену цигару и гомилицу . . . опушака, осети њи

хов хладни задах (83). Она је уплашено стала, загледана у тамни

oбрис манастира (122). Разглави чеп и буре му весело понуди
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свој љути терет (208). Само нека тај топли мирис њенога и

његовога што дуже траје (215).

Шим: А ти си хтио порећи пастиру свом добром јањце (32). Јабла

ње и трепетљике... образују се од... сочног зеленила шуме (41).

Грмље... обасипало... њежни струк Бојин (46). Сунце се

спустило. . . дражица љепше синула у златнозеленом љупком

свијетлу (47). Лепршају пахуљице у тихој ноћи... а (млинар)

све хода око ... млина по меком снијегу (57). Гледале њезино

мило лице и слушале тихи, меки глас, као да поточић тече

(73). У Срни... притајена снага се разбуктала у младом тијелу

(78). Нашли (се) остаци његова младог тијела (82). Наједном

видјеше како се по том драгом дјетињем лицу расплину дивна

срећа (85). Арап... пригне главу, савијајући свој лијепи сјајни

врат (93). Чим... је чула његов силни глас... проблиједила је

(97). Чује у тај час и по други пут његов силни крик (103).

Часком је гледао његово витко тело, плаву косу и бијели за

тиљак. И кад је опазио на њему црвени и модри траг камџије,

брзо га и тихо зовну (116). Рашица стаде грлити Арапа и љу

бити га у знојни и сјајни врат (131). Силни је вјетар носио облаке

земље (136). Гавран полети... па ишчезну у тихом плавом

уздуху (152). Бошко... праћаше погледом њезин витки струк

(175). Почео разговор бивати све тиши, па се могао разумјети

и Јуричин мирни говор (177). Упита Перица... устављајући

брзи свој дах (183). Помаљао се... лијепи струк... заручнице

његове (190). Он ипак зачује њезин тужни дозив (191). За

чудила се његову мрком и озбиљном лицу (194). Златни пра

мови дотакоше (се) њезина бијелог чела (195). Испод (одеће

ce) . . . разабирале крепке и складне црте њезина свјежег и гип

ког тијела (200). -

г) Дескрипција „именичке представе“ (углавном именица које су

у „општем плану“, с тим што придев, начелно, не утиче на „сужавање“

збира, већ осликава читаву представу (дату „уопштено“, често у виду

синегдохе“ или „индивидуализовано“), односно врсту:

. Пов: Заклесмо (се) на светолик еванкћелик вожњели и на часнолик и

животворецелин. кукстš господнк (39). Да неста проклетк wцелин . . .

и силwл часнаге и животворкцаго кукжа година (62).

ДЗак: И да постави црккокк келикаа протопопе (44).

*** Примера за синегдоху у грађи нема много, јер се она лако замењује обли

цима граматичке множине, што је у говорној пракси обично и случај.
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Држ. Воде бистре студене... вјечну храну зеленим травам и

густом дубљу дају (240). Слатки жубор од разлицитиex пти

ца са свиех страна вјечнo весеље чине (240).

РЈА: Да мош славном лаву од јунаштва дати славу плашљивога

гледај зеца (Дошен 127а). И проклетом лаву . . . не утеку ни у

слави (Дошен 129б). Мрав црни окрилати (В. Дошен 18).

Лав охоли свакчас... гривом стреса (Гундулић, 555).

Вук НПр: За јаслима стајао... коњ с такумом од сухога злата

(10). Коњ за јаслима привезан с цијелијем такумом од чистога

сребра (10). Штап (је) вас од сухога злата (146). Узме из сан

дука хаљине све од чистога сребра (161). Дуге јој руке изни

коше не од меса, него од сухога злата (167).

Анд: Доцкан свиће и . . . рано смркава. А у сумрак неумољиви и

безнадни вишеградски сумрак... Абидагин бес порасте до вр

хунца (30). Дадијев тарих . . . je ... стајао ту, вечит у вечитом

камену (70).

Кал: Не долази се тако лако до јесени . . . дриjeмajући у гладном

зимском сну (40). У Мати се расцвјетао осјећај пријатељства

ICa 36-МЉОМ.

Ков: Обрт у мом животу раставио ме од наших брегова... од

убавог сељачког живота (52). Заслужује да му буде боље не

го... што ломимо . . . горки тежачки крух (67). А лишце кано

да му сјаји у . . . бијелом снијежном свјетлу (88). Ви познате на

шег грдног сусједа. Он је живи Луцифер у људској кожи (89).

Рука њезина. . . воња... кано у . . . сељака када се одмарају

иза мучнога пољскога рада (121). Стаде дрвцем копати јамице по

стази кано какав Архимедес наивног и невиног дјечинског сви

јета (142). Нека (те) прати црни ђаво на . . . кривудастом

татском путу (147). -

Коч: Све у радости и неописаном миљу плива и топи се. На љут

ком цвијетку, на њежном и зеленом листићу, на танкој и виткој

гранчици опажа се... живот (41). Увијек је (Туба) закићена.

За ухом јој стоји... румени ђулић, те лијепо одговара златној

коси (47). Кад има цвијећа, увијек је (Туба) закићена...стручак

мирисавог босиока провирује испод фесића (47). Е, моји гос

подини . . . блeнтaви Бошњак да му није носа, пасо би траву

(53). Е, што ти је лијепи Швабо зна уриктати (57). Јадна Туба

проблиједи... узвишени . . . непомућени дјевојачки стид спасе

је да се не изда (69). (Писарчићи) забоду оне мотке за уво,
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па се к'о паунови по суду шећу. Док се чемерни тежак помоли

на крата, а они: „Напоље марво!“ (75—76). Тргох с рамена

(двоције ку)... пуцањ (се) разли... Тргох иза сна толико

живота из оног слатког меденог сна кад се ... срца... грле и

љубе (90). Док јадни тежак свјешти ваш ред и закон, ви

одма, ти си луд (182). Примите и носите овај криж... ко преми

лостиви знак царске милости (212). Партенија језди на ату

к'о силни турски газија (219).

Лаз: Али... шта мене веже за њу? Зар има момка на свијету који

није „проводио љубав“... Па зар само ја да улетим у тај страш

ни обруч непрорачуњене женидбе? (86).

Лал: И кад се (рат) приближи, ни тада не треба мислити о њему

— само му гледати у очи упорно и тврдо док склони свој гадни

поглед (11). Стрепе за голи живот (191).

Наз: И наш народ проживљује сада можда најважније дане. Из

баците из себе сав свој вјековни мутни талог, прочистите се...

или заувјек пропасти (22). Зар не би... (био) од веће користи

тамо негдје на далеком фронту (28). Пролазе дуге поворке

избјеглица... Биједно, сиромашки, готово само голи живот

(32). Наше су болнице у непрестаном покрету (42). Четник...

Усташа... разарају села, уништавају... храњени и наоружани

по окупаторима, понајвише по лукавоме Талијану (45—46).

Има дакле и тврди партизански живот своје меке дане (62)

Петр: (Папагај) је стегнуо још пуна перната крила... као

паланачки краљ Лир свој поцепани плашт (108). У по

четку је утицала на њих необична тишина и хладовити сумрак

позног летњег дана (108).

Ћоп 1 : То нек црни ђаво зна (25). Она је ... зрачила питомом

љепотом једног свијета који те гледа с друге обале прозрачног

и срећног љетњег сна (58). Девојчина рука... му је напомињала

да се дубоко у њему њише и гуче незаборавни голуб с најниже

гране школског ораха (61). Да... нијеси негдје дошао до ра

кије... Јесам црног ђавола (138). Стигли изненада као да их

је донио свемоћни облак (161).

Ћоп 2: Тамо ... није било ни жандарма, ни школа, ни варошких

подвала, ни страшнога војничког живота (39). У другој поло

вини априла... заиста се дешавало да пред уплашеног сељака

испадне из шуме група официра Србијанаца (61). Крајем прош

лога рата. . . је многи кукавни војник изгубио главу (62). За
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гледа (се) у ледину... пуну предвечерњег ужурбаног зујања

пчела (102). Свој бијес искаљивао је на првом затворенику

који би му испао пред очи... дрекнуо би на преплашеног нес

срећника... И ту би... и ударио изненађеног затвореника ногом

(114). Богат, златни бљесак титрао је по читавој просторији

и давао . . . пријатну топлину сигурног и драгог домаћег гнијез

да (127). Ти ће ти се прошверцовати и код црног ђавола (146).

Ћос: И тако хапси мене сваки нови капетан (20).?

Шим: Није ту било онога прекраснога прелијевања међу жутилом,

руменилом и тамним црвенилом лишћа (20). Па овдје-ондје

чујеш јасни глас бронце и шупљи глас лимене клепе

(50). А ти би... дрхтаји ужегли још врући пламен у жи

лама тих кршних... момака, па би чвршће привијали та млада

тјелеса... као да из њих хоће испити сав свјежи и мирисни

живот (54). А тврђава је збиља, откад је остала пуста престра

шеном и зачуђеном оку казивала толико ствари као и далеко уз

буркана пучина (82). И та камена лица задрхташе часком, као да

ће се и на њима појавити... црни облачак очаја и страха (85).

Чинило се да је цијела крајина у раскошном љетњем сну (87).

Големо Сињско поље на жарком љетњем сунцу чинило се још

веће (87). Метне јој нешто у руку... али мјесто крупног тали

јера осјети у шаци нешто ситно (163). Блијештио се цекин...

сјајем жутога злата (172).

ПРИДЕВ КАО ЕЛЕМЕНАТ „МОДАЛНЕ“. ДЕСКРИПЦИЈЕ

137. У извесном смислу специфичан случај у оквиру дескрип

ције представљају придеви који у свом значењу носе извесну „модал

ну“ ноту, као у примерима типа:

Ђак несретни превари се и пође да узме штап (НПр 187). Ли

сица... утече, а јадног вука свега испребијаше (И. 227). Ку

каван ми брате! Разниће твоју имовину (Кал 46) итд.

По карактеру, одредба је врло блиска епитету утолико што, као

и епитет, изражава — став говорног лица према појму који се њиме

одређује. Ипак, за разлику од епитета, овакав придев говорно лице

не употребљава да употпуни слику о појму, да пружи извесну инфор

машију која би требало да створи јаркију, пластичнију слику о њему,
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јер модално третиран придев једва да има такав, информативни значај,

већ се врло често своди на пуку узречицу, манир приповедања и сл.

По своме значењу, углавном је „сумаран“, „резултативан“, јер проистиче

и заснива се на ономе што је већ претходно речено или на ономе што

говорно лице о појму зна, па на основу тога врши детерминацију.

138. Према томе, од досад показаних случајева, а пре свега од

епитета, „модални придев“ се одликује по следећим особеностима:

a) Док придев као елеменат дескрипције, тј. јаче или слабије

информације, може бити приписан појму именице у самом акту говора,

без претходне „припреме“, „презентације“ итд. (што је веома чест слу

чај у наведеним примерима) „модални“ придев углавном, подразумева

претходан опис или познавање ситуације и околности које се на дати

појам односе.

б) Изражавајући елеменат става (сажаљење, мржњу, иронију, по

другљивост и сл.) овакав је придев карактеристичан не толико за књи

жевни, уметнички стил колико за приповедачки, свакодневни или

интимни говор.

в) Док је скала придева употребљених за дескрипцију и епитет

изванредно велика, могућност исказивања става придевом ограничава се

на неупоредиво мањи број, углавном на оне који су изведени од именица

којима се такође квалификује каква околност: „јад“ (> „јадан“), „несре

ћа“ (- „несрећан“), „жалост“ (- „жалостан“), „беда“ (-„бедан“), „бол“

(> „болан“) и др., па отуда и мало примера у грађи.

г) Пошто се придевом исказује став према нечијој „судбини“,

према некоме (ређе нечему) интимном, блиском и сл., овај тип детер

минације елиминише низ именичких категорија јединки — све оне,

наиме, према којима се став, логички, не испољава (као, на пример,

према градивним, непредметним, неживим именицама и сл., сем уко

лико се не „персонифицирају“ и третирају као интимна, блиска го

ворном лицу). Пошто су и овде у питању одређени појмови, придев

је најчешће у дужем облику. Исп. примере:

Вук НПр: Царев син . . . оправи се на језеро. . . а баба поткупи слугу

његова... па му рече: „кад изиђете на језеро, а ти му... дувни

за врат, па ће заспати... Несретни слуга тако и учини (21).

А девојка . . . опет за њим. Он кад види да ће га стигнути, баци ...

фацулет, а . . . јадни чоек опет подобро одмаче (156). А оно

дијете што је на сну долазило, био је андио. . . који је хтио да

потпомаже овога јаднога чоека (157). Пошто се поп испече,
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зове дивљан ђака да с њим једе, а ђак јадни не шћеде, већ му

одговори да није гладан (187). Дивљан проклети једе, а ђак

меће у уста па баца у крај (187). „Кад си ми већ утекао, на ти

овај штап...“ Ђак несретни превари се, и пође да узме штап

(188). А вук сиромах опет лочи, лочи док му тргне вода на

нос... Онда лисица узјаше на њ... Јадни вук почне је носити

(226). Сватови полете на таван, лисица скочи с тавана и утече,

а јаднога вука свега испребијаше (227).

Анд: Жене... сахраниле мртво тело несрећног Радисава (60).

Ков: Заносила се... пршећи изнад каљужа овога јаднога сви

јета (123). Породи удовица великашу дијете, којему се толико

радоваше несретни проводник (125). Дуга је ноћ, дуља неголи

наш кукавни живот (146)! Полети из кукавног нашег стана (165).

Заборавило се на кобни удес тата Микуле. Заборавило се и

на... несретнога Мату Зорковића... (148).

Коч: Сиромашни Ђуро дуго се мучио (77). Симеун... га (Брадару)

увати за браду и стаде водити око котла. Брадара се кукавни

поклони, а он га дрмне штуцом међу плећи... јадни Брадара

(117). Сирома“, вукарни Реља! (248)
-

Лаз: Какво је зло?... Откуд несрећни Никодије чак у наше село

(167).

Наз: Наши... тјерају... усташе... четнике (дичног ли друштва!)

- (48).

Петр. А несрећни доктор је био тако добар... (106).

Ћоп 1: Николетина се одлучи да свој несрећни говор о братству

држи баш ту, на... положају (40). Сав је гњев искаљивао...

витлајући песницом... да је сироти Јовица често знао да уздах

не (57). — Ех, пуста конспирацијо, ко би рекао да је то тако

тешка ствар... како ли је тек онда чемерном команданту бри

гаде који мора чувати толике тајне (85). Борим се за раднике

и сељаке ове земље, онога твог чемерног ћаћу Обрада и моју

матер Марију (97—98). Печални Јовица, напола мртав, ипак

није сметао с ума да је он још политички комесар (158).

Ћоп 2: Откако се... врати... послије... несрећног рата постао

је мучаљив (8). Злосрећног хоџу истурила је на чело сама ње

гова ахмедија (82). Човјек се не би смио (на њих) ослонити уко

лико већ није постао црни очајник попут оног злосрећног Пајића

(92).
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ИНДИРЕКТНА ДЕСКРИПЦИЈА ОДРЕЂЕНОГ ПОЈМА

139. Иако се случајеви које ћемо овде показати у суштини не раз

ликују од већ размотрених позиција дескрипције, ипак их, због извес

них, макар и формалних разлика издвајамо у посебну групу. То су

случајеви у којих се придев не везује као до сада за детерминисани

појам директно (непосредно наслањањем на именицу коју одређује),

већ — посредно, преко друге именице, као неке врсте „катализатора“.

Практично, издвајамо случајеве у којих се одредба придевом врши:

а) преко атрибутива“, б) „елипсе“, в) апозиције.

a) Дескрипција преко атрибутива

140. Ову позицију утолико је оправданије издвојити што је и проф.

М. Стевановић показао да атрибутив и апозиција нису исте категорије:

„За нас су апозиције само именице које се као друго име истога појма

у истом падежу додају главним речима ради њиховог одређивања пре

ма раније неизреченим особинама. Именице које пак такође стоје уз

друге именице и врше службу њихова одређивања, али не означавајући

исти већ шири појам, појам врсте или рода коме главни појам припада,

онда појам ранга (титуле или звања) и особине које главни појам има,

као у примерима: извор вода, село Бистрица, река Зета, грађанин племић,

цар Стјепан, жгоља чобанин и сл. — по служби својој нису апозиције

и у ствари нису ништа друго већ атрибути“ (ib. 30). „Нама се чини да

би за њих аналогно термину апозитив (за придевске речи у апозитив

ној служби) најбоље одговарао назив атрибутив (категорија именице

у служби атрибута)“ (ib. 32).

Ова разлика има свога одраза и у погледу дистрибуције двојаких

облика придева, што такође намеће потребу да се атрибутив издвоји

од апозиције и да се о њима посебно поговори.

Атрибутив обично и најчешће иде уз лична, географска, властита

имена. При томе сам атрибутив може бити (с обзиром на свој придев

ско-детерминативни карактер) — нека врста „разраде“ (информације)

(исп. брдо Соколовац, мјестанце Дубрава, војвода Милош, командир Нико

летина, град Дубровник, коњ Јабучило, Немац Грим), — „епитета“ (до

бричина Петар, родољубац Теодор, стођаво Николица, веселник

“

*** Према терминологији проф. М. Ставановића, исп. ЈФ XXIII.

** Овај случај веома је близак положају дескрипције оне заједничке именице

која има ранг властитог имена, знака сасвим одређене личности, јединке, о чему смо

већ говорили и показали одговарајуће примере.
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Јовица, горостас Дурмитор, бунтовник Јанко, идеалист Моша,

јуначина Марко), односно — „модалне“ одредбе (сиромах Стеван,

јадник Вук, несрећник Павле), чиме се, у ствари, ова позиција,

као што истиче и проф. Стевановић, у погледу своје улоге поклапа

са придевско-детерминативном функцијом.

141. За нас је овде питање, како се понаша облик придева у овим

случајевима — када се формално налази наслоњен на општу именицу,

која је инфилтрирана између примарног именичког појма и придева

(исп. „силни краљ Свевлад“), као и — у ком правцу је детерминатив

усмерен: у правцу одредбе примарног или секундарног именичког

појма.

Слободно се може рећи да је, начелно, придев у таквој позицији

употребљен као ближа одредба примарног појма, тј. да преко секун

дарног појма, односно заједно с њим — као нека врста двочлане при

девско-именичке детерминације — ослика примарни појам“. Ово

уједно значи да само успостављање атрибутива не ремети одре

ђеност основног именичког појма нити утиче на придев који је

иначе формално непосредно наслоњен на општу именицу. Напротив,

главни именички појам преко атрибутива „индукује“ одређеност у

сферу придева намећући му дужи облик као нормалан. Примере за то

налазимо и у старом и у савременом језичком материјалу:

ЖП: Азе... к'kнкчани куалк стфанк (87).

Пов: сок вкce wпкине почтеном8 жŠпан8 радосавŠ (3). Многопочтеном8...

драголи8 и лиилоли 8 врат8 стариели 8 кнез8 вукашин8 (7). Племенитолиs

и м8дролиš и . . . почтеном8 кнез8 дŠвуовкколи.8 (7). Благов"kyни

христолковикн господине . . . гŠуkГА (21). Ми . . . полиислио у иногос

лакнога гWуна деспо“а гкугta ... Благо (24). Пулиислио . . . дарован

градк дŠвокник (60).

ДЗак. : Закwн Благовићу наго цара Gтефана (43). ШуkБиваоцоу лин

ви лковки. . . родителta мoего Богопросвеценкнаго крална Оуроша

Третјаго (84). EkНкчани вкх... Благословенfелик Ексечкстнаго лика

Gветке Гори Аеона (85). На велики и миогосвbтли и радостним

праздника. Екскурсена Христова . . . роу коку пуkwскеценкнаго пат

otacksa iwaникia ... и пуkwсвеценкнаго патрiaркха . . . кир GVлиеwна

(85). Боголик кћнкчаннки и Благовћукнки царk Gтефанк (85).

1, 113) у којима је придев првенствено детерминатив секундарног појма, јер је и у

оваквим приликама придев + именица двочлана одредба основне именице (Нико

летина).

159



432 Јужнословенски филолог

Држ. Умрие благи тихи разумни добри старац Сатурно (241).

Ево ми мога лиепога либералога госпора Мара (258). Бокчило

je... слуга, а старога госпора Мароја (293).

Вук ИЕС: Било (је) ... Људи ... под управом војводе Јанка...

брата славно познатога војводе Милоша Поцерца (105). Овај

је бињиш... у ризници племенитога Господина Павла Чар

нојевића (236). (Ђука) . . . је јемин код високороднога Господара

Јефрема (260). Уватио га је познати арамбаша Црнобарац

Станко (291). Ана (је) . . . сестра познатога родољубца Тео

дора (296). С високога брда Соколовца... разгледао је (305).

Састане... у староме граду Витри (321). Имао је срећу...

представити се... наследноме кнезу Фердинанду (331). На сје

веру (је) силни краљ Свевлад (356).

НПр: Славноме Нијемцу Јакову Гриму (посвета). Ваш...

захвални пријатељ Вук. Стеф. Караџић (И.).

НЗ: А тада имаху знатнога сужња... Вараву (74).

Анд: Они су знали да је Мост подигао велики везир Мехмед-паша

(10). На обронцима испод тога града... су... насеља Мејдан

и Бикавац и отскора истурчени заселак Душче (19). Гледао

око себе један црномањаст дечак од десетак година, из високог

села Соколовића (22). (Мехмедпаша). . . се... родио у високом

селу Соколовићима (72). Све је то... задужбина великог ве

зира Мехмедпаше (72).

Кал: А глухонијеми син Трајо... сјео уз пут (40).

Ков. Захохота подругљиво страшни сусјед... Каноник (40).

Завежите ви... концем честитога мајстора Трепетљике свој по

гани језичац! (73). Прије би од напршњака вриједног амајстора и

пријатеља господина Трепетљике могао постати црквени торањ

(73). Мој вриједни рођак Жорж читав дан бијаше забринут

(75). Па ме је жалио и сам плeмeнити рођак Жорж (78). Прет

сједник (је) славнога друштва „Понизности и устрпљивости“

(81). Јесте ли чули... слог мудрога краља Давида (83). Приц

вили ми иза леђа племенити рођак Јурић (85). Није баш никакве

црне мрље... замијетио њезин зачарани трхоноша — провод

ник (114). И опет пљуну лукави тат Микула (128). Није требала

бризгати крв из палца твога драгога клипана Матије (136).

Зна припремити добру капљицу тај тарави шрибан Јаков...

(144). Разбрбљао се без краја и конца умни рођак кумординар

(154). Помоли (се) онај лијепи дјечарац Дамјан (174)!

160



Одређени и неодређени придевски вид 433

Коч: Гдјекад (се) продере дебели касапин Тешан (143). Стиже

у нашу варош чувени народни комичар Бабић (152).

Лал: То беше познати харамбаша Никодије (168).

Наз: Прије Нове године дође ми... тајанствени шутљивац Инжи

нир (12). Млади друг Јосип . . . намјешта неку пећицу (33).

Малени и мршави друг чика Јанко (остарјели идеалист и бун

товник Моша Пијаде) носи... о пасу пиштољ (36). Јунак...

— лети можда и данас... у сјају сунца, на крилатом коњу

Јабучилу (71). Нестаде . . . горопадног пијанице и потурице Марка

(72). Пјан сам... (од) зрака који струји с осамљеног горостаса

Дурмитора (80).

Ћоп 1: Николетину Бурсаћа... упознао сам још док је био само

босоноги стођаво Николица Бурсаћ (11). На заобљеном брежуљку

Лисцу, срели су се, први пут (89). Најтеже био погођен сам

нови командир Николетина Бурсаћ (113). Није било ни коман

дира Николетине, ни његовог брижног садруга и комшије

Јовице Јежа (161). Негдје тамо... на красу... можда се бијеле

на сунцу просуте кости... Николетине... и оног згуреног ве

селника Јовице Јежа (162).

Ћоп 2: Још се... и не сагнуше за послом кад се однекле створи

нови сеоски кнез Пепо (9). Злобно је рекао кулучарима гарави

усташица Харбаш (16). Гласно повика крезуби усташа Тороман

(36). Био (је) родом из далеког засеока Вргеља (44). Некад је...

овуда и пролазио... ситни опрезни адвокат Ивица (79). Из

губи се негдје и оштри капетан Марковић (89). Препознадоше

међу њима и гаравог усташу Харбаша (105). Његов бјелобрки

зет Бикан . . . скрушено је слушао (109). Екипа... упала у кућу

познатог трговца Вуксана (115). Не запажа куштравог и не

угледног Шкуру као и некад, кад је безброј њих... с... рав

нодушношћу пролазило поред пиргавог средњошколца Шкуре

(137).

Шим: Кад ће звати старог ковача Зелу (185). Петрица послала . . .

свога брата по глухога и ниjeмoга ујца Петраша (190).

б) Дескрипција преко елипсе

142. Овај се случај у односу на претходно посматрану синтагму

„придев+атрибутив-{-примарни појам“ разликује утолико што недоста

је — примарни појам, тако да се одредба своди на „придев+атрибу

161



434 Јужнословенски филолог

СС

тив“ односно „придев+елипса“,“ па секундарни појам преузима на

себе обележје одређене јединке. Тиме, у ствари, добијамо ситуацију

веома блиску или чак адекватну оној раније показаној, где се општа

именица нормално лансира и употребљава као знак дате, одређене је

динке. Разлика је само у томе што је та појава овде стилистички манир,

погодно средство да се избегне понављање једне те исте лексеме за

обележавање извесне јединке (макар било по среди и лично име), чиме

се ова формација уклапа у друга, до сада већ показана средства књи

жевне праксе.

Општа, заједничка именица није овде само знак појма, врсте,

рода и сл. већ првенствено обележје примарног, одређеног појма, па

отуда преузима на себе и одлике тога појма, а пре свега, елеменат одре

ђености јединке.

143. Да би, међутим, имала и идентификативни ранг, дата

именица — за разлику од комплетне формације „придев-Н-атрибут-{-при

марни појам“—захтева претходну презентацију, односно претходно сазна

ње, али у овом случају не— о особини, вези придева и именице (атри

бутива) већ — о вези атрибутива и примарног појма, односно о јед

нозначености ова два елемента, способности и „квалификованости“

опште именице (атрибутива, елипсе) да понесе обележје дате, тачно

одређене јединке. С обзиром на то да је у питању „етикета“ од

ређене јединке — елипса бива, као што то грађа показује, детерми

нисана дужим обликом придева:

ЖII: По Ежинен ил“сти кrkнкчани . . . краЛk . . . (тј. Стеван Прво

венчани) (85).

Пов: ПламенитолиŠ н лиŠдyолиŠ и . . . почтенолиš кнезš дŠEyовк“колиš...

посилалик тан листк (7). Gлакн-kљик и келлиожнºkлик г"нš кнезš

дšво овачком“... послахк слšг8 (32). Посласмоу... многоупоченом8

кнезš н властелолик... г"на радина (54). Пукмисли“ (ок многопоч°енога

кнеза и властео дŠкровачцех 3 сатк (62). Многопочтеном“ инезs

и властелw“... дŠRyовачцели многолквивно поздравлене (63).

*** Под „елипсом“ подразумевамо уопште квалификативну, тј. такву име

ницу која имплицира другу, главну, чиме желимо да обухватимо и оне случајеве у

којих примарни појам није сведен на атрибутив већ на било коју за то способну име

ницу, као у примеру: Моја сестрица... спава... румен поиграва преко јабучица,

кано да је . . . пупољак дахнуо у тај невини створак (Ков 88); или: Баба скочи...

Колико је још живота у том старачком, старом телу (Наз 77).
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ДЗак: Да се соудућ са . . . законолик скитаго крална (66). Ек Хунста

Бога Благок kОкнки цара Васклик, Gрквлелик (83). И азк вKсеистиннии

равк (85).

РЈА: Драгому ми пријатељу (Мon. serb. 42). Моли милостивога и

драгога и слаткога господина (Мon. croat. 318).

Вук ИЕС: Узањга (ће) устати сав народ за свога доброга пашу

(6). Онај ће пас црни (тј. Карађорђе...) или пристати с нама

или побјећи (97). Него да ударимо на кућу ономе псу дебело

ме (тј. Младену) (97). Име је овога славнога јунака познато из

народни песама (258). Овај догађај младоме јунаку (тј. Емануе

лу) ... oслaди војничку службу (297).

НПосл: Не могу . . . да... не (благодаримј . . . Лучићу. Овај

славни и родољубиви Србин . . . ми је . . . скупио . . . сто и шест

пренумераната (ХIII).

Анд: С временом он је постао . . . царски зет, војсковођа... свет

ског гласа, Мехмедпаша Соколи... Тај нови човек... заборави

све (23). Наредио је неваљалом поверенику (тј. Адибаги) да

врати целу суму (61). Убрзо је стигао и мајстор Антоније. Мла

ди Црнац (тј. помоћник) је, после прве несвестице, дошао

себи (65). Даутхоџа је све чинио да хан спасе и очува у живо

ту. . . Тај мудри и побожни, тврдоглави и упорни човек... није

се ничим дао одвратити (76). Почетком јула... наиђе пљеваљ

ски муфтија... да организује у Босни отпор против Аустрија

наца. Озбиљни, плави човек мирна изгледа, али ватрене приро

де. . . je ... сазвао Турке (112—113). Доведоше Косту Баранца.

Тај још млади газда био је потпуномокар (82). Он јој је добацио

у смелој шали... Фата се закикотала пригушено. Ништа се

немој смијати... говорио је... узбуђени младић (215).

Кал: Благи... засвира. Тихи је вјетрић . . . мpсио косе задубљеног

свирача (47). Она овије просјаку руку око врата: драги мали

цврчак! (116)

Ков: Захохота подругљиво страшни сусјед. . . клети Каноник...

Ја опазим грозног сусједа како мигољи (40). Тресао се на ме

злогуки сусјед (52). Његове племените очи достоје (се) обаз

ријети на незнатнога мушкога црва (тј. мене). Сбрала се туј

лијепа свота за будућега сиромашнога ђака (тј. мене) (66). Дич

ни десетогодишњи претсједник . . . друштва . . . далеко чувени

мецена и добротвор... велики старац изнемогао . . . Ах, тај сјајни
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муж свога времена већ не може ни говора напамет научити...

А дичному добротвору бијаше једва педесет и пет година (81).

А велезаслужни добротвор (тј. Мецена) једва да га је (свој

говор) могао прочитати (82). Јесте ли чули данас знамените

ријечи... из уста великога мужа... славнога нам добротвора и

претсједника (83). Мјесни бријач... пише духовите фељтоне...

А тај одлучни и најсталнији сурадник, господине... не добива...

ни пребијене паре (86). На једне и друге режао је очито добри

мој рођак (тј. кумординар Жорж) (87). Моја сестрица... спа

ва... једва замјетљива румен поиграва преко јабучица, кано

да је први ружин пупољак дахнуо у тај невини створак (88).

Чему те воде у далеки свијет (тј. Београд) (91). Јаков прож

дираше... пожудом тај дивни лик (тј. Дорицу) (130). Слутин

савјет... је... једини паметан пут којим ће најприје спасти свога

несретнога друга (тј. мужа) (133). Скочи раскалашни господар

(тј. Мецена) (133). Тјешио је лукави слуга (тј. Јаков) небом

и земљом (133). Вјерному слузи (тј. Јакову) грозничаво подрх

таваше лице (133). Господар баци похлепноме слузи (тј. Јако

ву кесу (134). Згрози се господар прстом кад је одлазио преве

јани слуга (тј. Јаков) (134). Церио се злобно и ружно грдни

слуга (тј. Јаков) (134). Данас није жедному господару (тј.

Мецени) приправио ловине (149). Црни слуга (тј. Јаков) по

тегне кораком назад (149). Мато... сломивши бијеле зубе...

турну (их) чак у грло црноме слузи (тј. Јакову)... Гарави ђаво

(тј. Јаков) грцао... Бијесноме сељаку (тј. Мати) тресле се ру

ке... и он стаде вући угушенога шкpибана (тј. Јакова) (149).

ЛМлади господин (тј. Мецена) проблиједи (150). Не вришти...

да ми не раздрамиш мога уморнога ћоре (тј. Феркоњу) (176).

Ружни младић (тј. Феркоња) чврсто ме обујми (180).

Коч: Лујо . . . леже... Кад Јаблан поједе жито, леже и он код

свога доброг друга (тј. Лује) (86). Предложи Јанко... калај

ција, да се и Нада (часопис) поручи... Ракиски би” казан пре

жалио, — узвикнуо је одушевљени калајџија (150). Симеуне,

дијете моје... чувај се... мореш... главу изгубити, те ћу...

остати без вјерног друга и десне руке (206).

Лаз: Твој вјерни побратим (као потпис писма) (46). Е, господине

— истрча се брзоплети професор (тј. Недић) — а што ви не

начините пруски батаљон (191).

Лал: Испод траве вире двије мајушне љубичице — плашљив,

плавичасти, јадни живот без храбрости да се покаже и рашири
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(15). Унајмио се у ... старог лисца Ђока Тајковића... Стари

лисац био је командир (26). Велико имање... је стари лисац

прикупио крађом (26). Сиде на цесту Иван Видрић. Стијесни

ми се у грлу од њега — кад тај сувопарни дугајлија почне да

досађује (38). Наступа мрзовољни „учењак“ (тј. Југ Јеремић)

(146). Учини ми се опет да гријешим што одлазим у непознати

свијет (тј. Београд) (194).

Наз: Тај ме полутајанствени и већ сада полулегендарни човјек

(тј. Тито) освоји одмах (16). У Загребу. . . јој мојој

сестриј веле да ће... утући... партизанске „бандите“ и осло

бодити „отетог пјесника“ (тј. Назора) (49). Хрватском Загор

цу, тврдом војнику и хладном стратегу (Титу) као да блијешти

на дну душе сјај далматинског сунца (61). Потражим рушевине

„Момчилових двора“. Легендарни јунак... лети можда и да

нас, горе високо (71). Летио коњик, војвода Момчило...

Млађано сунце скочи на ведрину. Ту видје гдјено рујем оба

сјани коњик тоне у колут сунчани (71). Мјесто Жабљак (је)

наш циљ... али смо морали оставити и тај полупорушени градић

(74). Бака скочи на ноге... Колико је још живота у том старом,

згрбљеном и... истрошеном тијелу (77).

Петр: Ако ми и Проку убије, проклети хајдук (тј. Јова) ја ћу га...

сам уцопати (35). Кад Миша оде... она је била врховна власт

над његовом славном трупом (тј. јатом голубова) (49) Миша

је са севера приметио копца... Јато се пољуља... Као тане

муњевити црни, ситни метеор (тј. кобац) падне међу . . . птиће

(55).

Ћоп 1 : Ниџо, душо, припази ми на овога мог унука. Хоћу . . . казао

незграпни распасани дјечак (11—12). — Зар код твоје куће има

медвједа? — Ихај, ко пљеве, — викнуо би понесени дјечак

(тј. Никола) (14). Кад ми ти понарастеш, нек онда... медвед,

привиpи... — Их нек само привиpи! — скакао је на ноге бо

соноги дјечачић (тј. Никола) (15). Јовица (је) крадом... уздисао

и погледао у свог незграпног другара (тј. Николу) (21). Шта велиш

дједо, а? Јес” видио. . . Тишина. Замишљено ћути сиви камен

(тј. дједов надгробни споменик) (35). Јовица и омјери Итали

јанчића кисело... јер му је тај злосрећни странац много личио

на њега самога (47). Николетина . . . је пријетио: — А је ли ти,

Бранковићу, зар баш тако!... — Сапела ме данашња недје

ља . . . — бранио се престрашени грешник (57). Шта мислиш

Никола... пропитује се ђак, а никако се не одмиче од . . . круп
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ног митраљесца (79). А ја све мислим (да си погинуо)... гледам

онај твој револвер, а све ми четвороструке сузе лију. Жао

ми доброг друга (90—91). — Добро, брате, а ко сам онда ја кад

је Танасије Буљ погинуо? Николетина се диже, поправи опасач

и полазећи добаци зачуђеном борцу: — Немој ти ни у шали...

помињати да си ти онај Танасије из мога говора (93). Девојчица

и сама застане, гледа у нарогушеног, раскораченог војника (тј.

Николетину) (103). Добар онај ваш Ведроња... — несебично

би признавао Николетина посматрајући запричаног дјечака

(108). Буљ (зазире) да га озловољени митраљезац (тј. Ниџа)

не би чуо (111). Тишина да оглувиш, па се неповерљиви коман

дир (тј. Ниџа) сумњичаво обзире (115). Добио... необичан

задатак: да познатом старом пјеснику (тј. Назору) осигура

пратњу (122). Комесару се чини као да чак овамо до њега до

пире одушевљено шапутање непоправљивог романтика (тј.

Назора) (123). Кад ме види грешни савезник (тј. падобранац) . . .

неће (се) сјетити којој војсци припадам (146). Падобран потону

иза оближњег дрвећа и они . . . у трк да им се непознати гост

гдјегод не сакрије (147). Спазивши га (Николу) црни падобра

нац (тј. Црнац) пусти ногу (149). Падобранац. . . изненађено

зину у крупног придошлицу (тј. Николетину) (149). Набавио

некакво коњче за свог изболованог командира (тј. Николетину)

(153). Еј, комесару, отјерај овога, ево га кињи јадног тифусара

(тј. мене — Николетину) (155). Није више било опасности да

ће груби митраљезац (тј. Николетина) однекле изненада за

бобоњати (157).

Ћоп 2: Овај одговор мало смири сумњичавог момка (тј. Пепа).

Али тек што би (спазио) тачку . . . у плаветнилу (неба) . . . бљеш

тави азур (тј. небо) већ би се згуснуо и птица је тонула у њ

(13). Види мрког вука (тј. Тодора) (17). И то сазнање да му...

не могу... ништа... доводили су обијесног момка (тј. Гојка)

дотле да изазивачки подврисне (19). Сјетио се драгог изболо

ваног лица (тј. мајке) (23). Сјео поред виолсљавог тринестогодиш

њака (тј. Гојка) (27). Кад загријани момак (тј. Гојко) испаде...

изненади га... дубина неба (29). Удну . . . пољане... бјеласао

се кров... ујакове колибе... Гојко претрну . . . на домаку тог

топлог и гостољубивог гнијезда (29). Дио времена проводили

су код бирташа Крсте... Шарчевићи су . . . храбрили заније

“ мелог бирташа (34). Та Николина одсуства дјеца су користила

да се поново окоме на незаштићеног „вучића“ (тј. Б. Ћопића)
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(44). Гутајући рођене сузе, увријеђени дјечак (тј. Тодор) грчио

је прсте (49). Кад је . . . избио у Јаруге, Радекић се зачудио...

овоме склонитом селу (57). Остадоше код Саве на ручку. Ус

лужни домаћин није жалио ни ракије ни јагњетине (60). Чврсто

стеже руку изненађеном момчету (тј. Гојку) (65). Куштрави

и бубуљичави учитељац (тј. Шкуро) изливао је јетку мржњу

(70). Расхлађивао је узнемиреног адвоката (75). Логорник и

његови сарадници ... зауставише се на Смаил-хоџи... Овај

мирни и сређени човек... уживао је повјерење (81). Жалили

ce ... пријатељи Ибре Ћемаловића, налазећи се са (њим)...

пред . . . дућаном. — Још ће и гора (времена) доћи — озбиљно

се јављао мучаљиви дућанџија (тј. Ибро) (83). Урош . . . му...

казао . . . : — Милошу, ја сам ти, брате, комуниста . . . Овако

отворен иступ одмах је придобио Радекића. Радознало се за

гледао у . . . озбиљног и скромног младића (92). Ионако неугледни

Шкуро сасвим се изгуби... Поред овог утегнутог официра

(Капетановића) . . . видно је одударала његова... запуштеност

(113). Тек што је испао из ходника, Тодор доби снажан уда

рац... Неколико тренутака ошамућени момак... лежао је у

гомили оборених сељака (125). Најзад мотори... забрујаше . . .

и својим дахтањем потресоше необични тoвaр (тј. затворенике)

(126). Гојко, мили мој, чувај се. Она... чврсто загрли изне

нађеног момка (тј. Гојка) . . . Запањени момак (тј. Гојко) . . .

зурио је (134). Одмах је осјетио да је овај гласни галамџија

(тј. Гојко) безопасан (134). Урош (је) задовољан ... што . . .

весели и обијесни момак (Гојко) овако озбиљно води бригу о

свом послу (144). Тај свемоћни говорник (тј. Урош) диже (га)

од земље и носи (148). Радекић је . . . у чуду гледао како се...

смирени студент (тј. Урош) преображава (148).

в) Дескрипција уз апозицију

144. И апозиција је извесно „друго име“, тј. секундарни појам

који се мање или више наслања или произилази из примарног,

већ идентификованог или контекстом одређеног појма.

Ипак, може се указати и на неке специфичности којима се апо

зиција одликује на линији одређености и неодређености, а самим тим

и по дистрибуцији двојаких придевских форми.
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Ако са атрибутивом упоредимо примере апозиције:

Марко, висок... млад човек... замахивао (Кал 54). Поред

њега је седео Тосун ефендија, ситан блед и жут потурчењак

(Анд 26). Јабла, стари лукави мејданџија посрну (Коч 88).

Партизан Жика, мој нови момак, млад је (Наз 52). Упртио

га је... Тодор, млади, огромни „Ардељан“ (Петр 85)—запа

зићемо да:

а) док се атрибутив јавља у функцији атрибута, носиоца извесне

особености придевског карактера (родољубац Тодор = родољубиви

Тодор, горостас Дурмитор = горостасни Дурмитор итд.) — апози

ција, по својој функцији, такво, чисто атрибутско, одређивање, начелно,

не врши,

б) док атрибутив, по правилу, сходно својој функцији, стоји

испред именице (тј. у позицији која је нормално предодређена за при

дев-атрибут), апозиција, напротив, по правилу, стоји иза именице (тј.

у позицији која је нормално предодређена за адвербијал, апозитив,

односно предикат“).

145. Према томе, док је атрибутив именица — придевског карак

тера, апозиција је именица — адвербијално-апозитивног, односно

(с обзиром на велику блискост адвербијала са предикатом) предикат

ског карактера.“

“ Оваква месна опредељеност може понекад имати посебну важност, чак и

у семантичком плану (исп. разлику у — Грађанин племић и Племић грађанин; Ста

ри менданџија Јаблан: Стари Јаблан, мејданџија; Стоји уза ме нови момак Жика :

Стоји уза ме нови Жика, момак (што, с обзиром на везу придева са апозицијом, мо

же овако трансформисано бити бесмислено). С друге стране, међутим, мислимо да

се може говорити и о, да тако кажемо, инверзном положају апозиције, као у приме

pима: Тко то рече? — Овај поштовани друг твој, Микула (Ков. 131); Промјерих

испод ока окрутног сусједа, малог каноника (Ков. 45) и сл.

*** Исп. у том смислу могуће (ко)предикатске трансформације апозиције:

Дурмитор, горостас — са Дурмитор (је) горостас; Спасоје, кафеџија — са Спасоје

(је) кафеџија; Тосун ефендија, потурчeњaк : "Госyн ефендија (је) потурчењак,

Саво Љусина, газда из Јаруга (Ћоп 2, 250): Саво Љусина (је) газда из Јаруга; Ни

кола, ујаков отац, окретан старчић (И. 24); Никола (је) ујаков отац (то је) окретан

старчић итд. На исти начин, само у обратном смислу, могућа је и адекватна транс

формација сваке зависне реченице у апозитивносинтаксички однос. Исп.: Миленко

је био средњега раста и лијеп и црномањаст човјек (ИЕС 263), што је функционално

исто као да је казано: Миленко, лијеп и црномањаст човјек, био је средњега раста. »

као што је и: Југовић је био врло лијеп човјек: у струку висок, а нити је био врло

танак нити дебео (ИЕС 277) истоветно са — Југовић, врло лијеп човјек, био је у

струку висок. ; или — Овај је господар био поштен човјек па све благо даде чоба

ну (Вук, НПр 15) = Овај господар, поштен човјек, све благо даде чобану, итд.

168



Одређени и неодређени придевски вид 441

То, другачије речено, значи: док је атрибутив, попут „релацио

ног“ придева (придева у дужем облику)— органски везан за главни појам

(субјект) чинећи са њим и у заједници са придевом јединствену слику

дотле је апозиција, као врста копрeдиката — одвојена, посебна, сло

бодна детерминативно-реченична компонента, резултат засебне мисли,

новог саопштења и сл. и има смисао латентне (обично зависне) рече

нице, са апозицијом као именским предикатом, у њој (исп. Јаблан, стари

ранг секундарног „предиката“, сателитски лансираног између већ по

стојеће везе субјекта и предиката.

146. Налазећи се, међутим, ипак у саставу субјекатске синтагме,

а имајући, уједно, веома наглашену предикативност, положај апозиције

је, у неку руку, бифункционалан:

1. Уколико се поставља (третира) као елеменат субјекатске син

тагме апозиција је „друго име“, могли бисмо рећи—још један „субјекат“

само другачије казан, чиме се, у ствари, по рангу изједначава са субјек

том“. Ово се огледа у могућности елиминисања примарног субјекта

из реченице, у ком случају апозиција — кад је толико информативно

оспособљена да и сама, без примарног појма носи у датом контексту

обележје одређене јединке — аутоматски преузима функцију субјекта

(на исти начин као и атрибутив, елипса), с тим што придев и даље остаје

атрибут, елеменат органски везан за именицу (исп. и могуће варија

дије у том смислу: „Јаблан, стари лукави мејданџија посрну“: „Стари

лукави мејданџија посрну“ и др.“).

2. Уколико се поставља (третира) као елеменат нове информације,

посебног саопштења, тј. као елеменат додатне „реченице“, апозиција

је, могли бисмо рећи — још један латентни „предикат“.“

*** Изостављањем главног појма (на пример личног имена) аразиција може пре

узети улогу субјекта, као на пример: И кола и наш добри сусјед мали Каноник, штроп

ошташе се (Ков.45), али зато непосредно пре ове, саопштена је реченица без личног

имена: Свега тога није могао опазити припити наш сусјед, који се кочио — где син

тагма „наш припити сусјед“ има субјекатску функцију.

** Ово је већ констатовао проф. М. Стевановић: „Апозиција је именски до

датак који као друго име већ означеног појма садржи његове особине гледане с неке

друге стране. Као таква она може и изостати, јер се по већ датоме имену зна о чему

је реч. Према томе је јасно да се апозиција накнадно додаје ради свестранијег објаш

њења појма који се њоме означава, али да она, као таква, није неопходна, пошто

није одвећ тесно везана за управну реч, па се зато ... редовно одваја запетама (Гра

матика српскохрватског језика за више разреде гимназије, Н. Сад 1954, 290—291).

*** Исп. могуће варијације: Двор чува Мијат, веран слуга (Ћос 168) : „Двор

чува Мијат (он је) веран слуга“, „Мијат је веран као слуга“, „Слуга Мијат је веран.“
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147. Ово је од значаја, јер има директног утицаја на значење и

употребу дужег, односно краћег облика уз апозицију.

Однос атрибутива и апозиције најчешће је ипак инверзан: При

томе је основно да док је „придев+атрибутив“, у основи, знатно чвршће

везан за главни појам (субјект) дотле је апозиција у односу на субјект

веома слободна, аутономна компонента реченичног комплекса, што и

придеву уз такву апозицију даје у односу на субјекат извесну аутоно

мију (са ублаженим „сепаратизмом“ само у апозиције која је нека врста

инверзног атрибутива односно елипсе).

148. У овом случају, када је апозиција у ствари другачије казан

субјект, равноправан у погледу способности обележја одређености

(има положај апозиције, а ранг елипсе, квалификативне именице) при

дев је, нормално, у примерима писаца, у дужем облику, што је оправ

дано са истих разлога као и у елипсе: знак је одређене јединке (казана

општом или другачијом именицом), а не само врсте, ранга и сл. Исп.

у том смислу и потврде:

Пов: Неслио задоволни оћ кнеза лиихwча . . . старога прилателta ...

нашега (9).

Анд: Зидао га (мост) је Раде Неимар... легендарни мајстор (10).

(Ту је) поп Михајло, крупни, ћутљиви а духовити парох (81).

Ту је његов наредник Тахир, један крмељиви и подмукли па

косник (92).

Кал: Прошао је Мркан јашући, дугоња одрпани, на мршавом...

магарцу (120). Свратио је мисли на удовицу... он, момак стид

љиви (121—122).

Ков: ... И кола и наш добри сусјед, мали Каноник, штропошташе

се (45). Промјерих испод ока окрутнога сусједа, малога Кано

ника (45). Моја сестрица, златокоси анђелак... спава (88).

Овај поштовани друг твој, Микула (131).

Коч: Јаблан стари, лукави мејданџија, посрну (88). Шта ви то

причате о мом Симендашу, о мом старом делији и бранитељу (160).

Лал: Нијесам знао како је стрико — Лука, онај мирни човјек који

никад није ишао у пљачку — љут (80).

и др. — с тим што док сама апозиција остаје у предикату (уколико би, пак, у преди

кату остао „слуга“ придев би се морао пренети у субјекатску синтагму дужим а не

краћим обликом: „Верни слуга Мијат чува двор“, што би, међутим, био други случај).
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Наз: Партизан Жика, мој нови момак, млад је (52).

Петр: Игуман Сава . . . и стари, погрбљени еклизијарх, отац Сева

стијан: ћутали су (15). Упртио га је у наручје Тођер, млади,

огромни „Ардељан“. (85). Бертин глас, неуглачани, пресни кон

траалт, створен (је) да се њиме не пева (147).

Ћос: Из Прерова вијуга пут — изгубљени вунени конац (30). Он . . .

прљави трапавко. Ништа боље не заслужује (185).

Ћоп 1 : Николетину Бурсаћа, партизанског делију, славног митра

љесца и касније вољеног командира чете, упознао сам још док

је био . . . стођаво Николица Бурсаћ (11). Поколебала би и по

литкoма бригаде, а камоли неће мене, обичног десетара (53).

Окреће се широња оном трећем, сићушном бркици (84). На

димак „Ведроња“... сасвим је пристајао ђаку, томе чудном

занесењаку (108). Ђак је погинуо... најтеже је (тиме) пого

ђен ... Николетина, његов добровољни заштитник (133). Нико

летина се ипак увијек обраћа њему (Јовици), свом добродун

ном и стрпљивом комшији (116).

Ћоп 2: Оно као да није рекао кнез, тај дотучени и јадан педе

сетогодишњак (10). Бљештало је нешто као главица дриjeмав

ца, чистог и тужног цвијећа (29). Сјутрадан је, уз присуство

школског послужитеља, једног мирног старца, извршена пре

метачина (46). Шкуро је био... васпитаник... надбискупа Шка

pића, отровног србождера (70). Овај Кристов бојовник, искљу

чиви и строги ум цркве... надмашио је њих обојицу (77). По

ново (је) ту тај његов старији „буразер“, дјечаков недостижни

узор и учитељ (131).

Уколико је, међутим, посреди други случај (апозиција = врста

нове информације) придев ће бити у краћем облику, као што ћемо по

казати у наредном одељку.

149. До сада показани примери јасно су потврдили употребу

дужег облика придева, као елемента дескрипције одређеног појма.

Примери, уједно, показују да тај облик није такав само „зато што се

зна какви су појмови“ уз које је придев употребљен“, као, уосталом,

ни само зато да би се (као у идентификацији) знало који је појам у пи

*** Веома често то не само да се не зна (тј. не зна слушалац) већ се у тренутку

говора (без обавезне претходне презентације особине и појма) придевом управо опи

сује појам. Отуда је у бројним наведеним примерима дужи облик управо у— првом

спомињању јединке и њене особине. Истина, именички појмови могу бити познати

(може се знати и ко су и какви су, слушалац и сам то може закључити или на основу
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тању (то би се знало и без придева, па и са придевом у краћем облику),

већ — зато што се односи на одређени појам. Одређеност се „индукује“

са именичког појма у сферу придева, што значи да је дужи облик после

дица (а не индикатор, узрок и сл.) одређености.

150. Међутим, разлози за употребу дужег облика дубљи су од

саме последице одређености (тим пре што је придев само знак особине,

а не и оне и онакве „релације“ као у идентификацији“, тако да је за

меничка компонента овде употребљаваног дужег облика у извесном смис

лу „празна“ и, рекло би се, сувишна), функционално проистичу из

синтаксичко-семантичких потреба опозиције: дужи облик је увек еле

менат атрибутивности, тј. јединствене слике о појму, насупрот краћем

сблику који је, начелно — „адвербијал“, апозитив, привремени

атрибут — елеменат предикативности.

СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА ОПОЗИЦИЈА ОБЛИКА ПРИДЕВА

У ОКВИРУ ДЕСКРИПТИВНЕ КАТЕГОРИЈЕ

151. Покушамо ли у до сада показаним примерима „дескрипције“

дужи облик заменити краћим (односно у примерима који ниже следе

— краћи облик заменити дужим) видећемо да је то, истина, могуће,

али не увек и без икаквих последица у погледу смисла и значења при

девске детерминације која се једним односно другим обликом врши

Јасно је, наиме, да значење придева у примеру— „Госпар је стари

дошао на проштење“ (Држ. 293) (дужи облик) — није исто као у—

„Госпар је стар дошао на проштење“ (краћи облик), на исти начин

као што та два облика нису једнозначна ни у примеру (иначе радо

навођеном у литератури): „Сpдит Марко језди низ Косово“ (Вук НПр

421) и у (парафразираном примеру); „Срдити Марко језди низ Косово“.

ранијег контекста, свог сазнања и сл.), али у целој ствари тај момента није битан.

Придевска особина износи се у акту говора дужим обликом и без обзира на то зна

ли слушалац или не зна оно што се о појму придевом казује.

*** Mада се у неким случајевима, нарочито кад је посреди елипса, дужи облик

веома приближава идентификацији, јер општа именица увек може лако да се

схвати и шире, тј. као „непримењена“. Терен је ту чисто психолошко-субјективни;

исп. примере типа: „Веле јој да ће ослободити отетог пјесника“ (тј. Назора), где

би „отетог“ могло бити схваћено и као идентификациони елеменат, мада то, нормал

но, ипак није.
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Док дужи облик, наиме, означава — чист атрибут, краћи га, начелно,

пребацује у — адвербијал.“

152. Као што је познато, у апозитивној, односно адвербијалној

функцији (где се придеви, како вели проф. М. Стевановић — нак

надно и као узгред додају већ одређеним појмовима,“—односно проф.

Белић и Маретић — да не значе сталну већ привремен, упролазну осо

бину“ и имају положај у језику који имају партиципи, показују везу

ових случајева са предикатом“) придев је увек у краћем облику.“

153. Не улазећи у рашчлањавање ових позиција с обзиром

на значење овако употребљених придева,“ ми можемо потврдити

грађом доследну употребу краћег облика; он се добро држи нарочито

“ Односно по терминологији Маретићевој „привезак“ (Грам. 491) а по проф.

Стевановићу „привремени атрибут“ (исп. Савремени с. j. 255), или апозитив (ЈФ

XXIII, 27).

“ „Апозитиви су врло често везани за предикатову радњу, најчешће као њен

узорак... али битнија од ове јесте њихова одлика што се као одредба накнадно до

дају већ одређеним појмовима, а то им даје извесну самосталност у односу на речи

којима се додају“ (ЈФ XXIII, 27).

“ А. Белић: „Овамо иде и велика група случајева када се придеви употреб

љавају уз именицу, а не значе сталну особину, већ привремену . . . имају онај положај

у језику који имају партиципи“ (О јез. п. и јез. p. I. 455). Т. Маретић: „Свако

ласно увиђа да се ту (у „Срдит Марко језди низ Косово“) придјевом сpдит не изриче

стално својство Марково, него се изриче само стање у којему се Марко налазио

неко вријеме. Такви су и ови примјери: Младић... отиде жалостан ... Да бог да,

сине, да здрав отидеш . . . Ожени ме млада . . . Жали ме жива . . . (Извукли) га из

собе мртва . . . Кад га виде разапета и други (ib. 491—492).

*** За пример Белић наводи: Дете болесно не излази на хладноћу (= „Дете,

док је (кад је) болесно“, „будући болесно“); Девојка је дошла боса (= „будући

боса“) и Зашто брани Владислава мртва? = има предикатску функцију тј. „Влади

слава који је мртав“; Ја сам га жива видео (= „док је био жив“) (ib. 455—456).

“ Исп. М. Стевановић: „Кад се (придеви) накнадно и као узгред додају

именици, описни придеви се употребљавају само у облику неодређеног вида: „Свеж

и одморан, он се баци на свој нови посао“ (Савремени с.ј. 255) и А. Белић: „У српско

хрватском језику у свим овим случајевима употребљава се тзв. неодређени придев

ски вид (исп. Човек добар тако неће урадити)“ (ib.).

“ О томе постоји већ одређена литература и различита мишљења; исп. више

о томе на пример код М. Пешикана: Неке напомене у развитку активних партиципа

у српскохрватском језику, ЗбЛФ II, 88—105).
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и искључиво у номинативу — акузативу, јер би дужи облик овакву

адвербијално-апозитивну функцију дезавуисао.“

154. Ми, међутим, мислимо да на одређен начин треба разумети

како „свако ласно увиђа да се ту придјевом не истиче стално својство“

(Маретић), тј. да „не значи сталну особину већ привремену“ (Белић).

У многим случајевима то одиста може тако да се схвати, али то није и

општа карактеристика ових позиција. Има исто тако примера овога

типа где придев не значи „привремену“ особину него управо сталну,

стално својство онога коме се приписује, као, рецимо, у примерима:

Дивљан онако слијеп пристане уза њ (НПр 189). Тако мален,

потуљен... тај Радисав је „сејао“ за ових јесењих ноћи (Анд

32). Међу њима је Радисав... брз и погнут као и увек (И. 46).

То је опет био стари Радисав, ситан и повијен ... само без крви

и живота (И. 59). Висок, жут и искусан, црна оштра погледа . . .

он (Ахмедага) жмирка на септембарском сунцу (И. 67). Лежали

су . . . један поред другог. Убијени убица, крутан, пунокрван

раширених ногу и руку (И. 73). Марко, висок, црне длаке...

дугим је . . . рукама... замахивао (Кал 54). Иве Турчин...

висок а мршав и сав се помијешао (И. 98). Благоје, младо мом

че, лијеп и путан као цурица... поизмакао се (Коч 42). Учи

тељ устаде, погрбљен и мршав, а усне којима ме пољуби — бејаху

плаве и хладне (Лал. 71). Чекао сам да младић, онако крупан

и снажан, одговори равном мјером (И. 94). Упаде смело ор

* То, међутим, не треба схватити тако да придев у дескриптивној функцији

обавезно кида сваку везу са предикатом. Напротив, одсуство ангажованости при

дева за идентификацију субјекта омогућава му да ступи у известан однос према це

лом смислу реченице (односно предикату као активном носиоцу тога смисла). Отуда

придеви у овој функцији често служе да би, како вели М. Пешикан, „оно што се

износи у предикату добило пуну изражајност“ и представљају „субјектове одредбе

које су у мањем степену (у поређењу са адвербијалном функцијом) зависне од пре

диката... немају према њему начински однос, али ипак ступају с њим у извесне син

таксичке везе, јер износе склоности значајне за вршење или смисао предикатове

радње“ (ib. 96). Пешикан овде, наиме, анализира однос глаголских одредби-пар

тиципира односно релативне реченице (1. атрибутска функција: „Народ који иђаше

(ходАштен) пред њим“ (тј. идентификациона функција); 2. функција накнадног

допунског одређивања: „А кад дође твој тај син, који ти је имање просуо (изšдњи

тког или kНие), заклао си му теле“ (веома подсећа на дескриптивну функцију типа

„срдити Марко Краљевић језди“); 3. адвербијална функција: „Жена дрхтећи (тре

пештљшти) дође“ (што је начелно исто као: „срдит Марко језди“, а што би још јаче

било изражено у временском односу у оваквом распореду: „Марко језди низ Ко

сово — срдит“.
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донанс... Никола, жив, витак, с округлом ошишаном главом

(Петр 94). Мијат... висок и мршав свија се у лук над угреја

ном фуруном (Ћос 40). Он виде Мијата како се, дугачак и мр

шав као кер, протеже у његовој постељи (И. 92). Он . . . га

дан... ништа боље не заслужује (И. 185). Писац. . . миче се...

тањушан, таман скоро сјенка (Ћоп 1, 122). Напријед је...

Николетина, космат, незграпан с пушкомитраљезом на рамену

(и. 123).

154. Чини нам се да није ствар у томе — је ли посреди стална или

привремена особина, већ — какав је њен однос према времену вршења

предикатове радње. Сталност или привременост евентуално може да

се подразумева и на основу саме семантике придева (љут, нерасполо

жен, весео, болестан, везан и сл. нормално су привремене особине,

насупрот придевима мртав, слеп, космат, висок, стар и сл. који, нор

мално, означавају стална, неизмењива, непролазна својства). Апози

тивно-адвербијална квалификација захтева у реченици краћи облик

придева, који у њој указује само на то да је особина евидентна и при

сутна у оно време када се врши и радња главне реченице, тј. указује

(као накнадно додат елеменат) на напоредност егзистенције својства

са временом вршења предикатове радње, или простије: да појам (субјект

или објект) има (или је имао, или ће имати, треба да има и сл.) ону

особину која се придевом о њему казује у време када се врши (када

се вршила, или ће се вршити, треба да се врши) предикатова

радња. Да ли се појам и иначе, ван тога временског односа,

датом особином одликује или не — реченицом се нити истиче нити

жели рећи. Особина је овде посматрана предикатоидно и као актуел

на само у том временском исечку, насупрот особини казаној дужим об

ликом, који се, у односу на вршење предикатове радње, уопште вре

менски не поставља (не одмерава) већ се третира особински и атрибу

тивно. Отуда, на пример, док уз синтагму „срдити Марко“

(дужи облик) предикат реченице може бити у било којем гла

голском времену (исп. „Срдити Марко језди (је јездио, ће јездити)“)

дотле у синтагмама типа: „срдит Марко“ (краћи облик) копула која се

подразумева мора бити у истом основном времену у коме се остварује

и радња предиката: „Сpдит (је) Марко (док) језди“, „Сpдит ( је био!

Марко (док) је јездио“, односно „Срдит (ће бити) Марко (кад) ће јез

дити“180.

*** Исп. у том смислу и примере: „Нађоше болеснога слугу здрава“ (НПр

149) = Био је здрав у тренутку када су га нашли; „Ако желиш сина свога жива
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Разуме се, то је тако кад се таква напоредност жели истаћи и кра

ћим обликом то нагласити (што се обично постиже придевом који је

у извесном, да тако кажемо, партиципском, односно атрибутско-при

лошком односу према главним деловима реченице).

Примери и грађа потврђују већ констатовану доследну употребу

краћег облика у овим функцијама; исп.:

1. Краћи облик придева уз одређене појмове“

155. а) Номинатив-акузатив уз именице, односно личне заменице

и личне глаголске облике.

Пов: Изнесе саи наша записк wтворенк wгледати (54). Доће wкк

нашк листа утворенк wгледати (64).

ДЗак: Господара села тогаи да се докаде свезане ка царствоу лии (71).

Држ. Јесу три годишта вјеривши га ја луд дах му . . . пет тисућа

(247). Зрачан и чpљен не каже да је лаком (280). Камо ли ћу

невјеш (т) опет у ступицу упаст? (289) Не знам ни гдје сам ни

куд да идем невјеш као слиеп (295). Стој миран, биће свега

(296). Ма тебе, ако не видим на вјешалиех, нећу миран умриети

(353).

Вук ИЕС: Бећир-паша... поплашен од Срба, а обрадован што су

даље побјегле... крене (33). Милоје силан и бијесан... није

гледао Петра (80). Потом и он рањен утече (189). Живковић...

je . . . рањен лежао (229). Ађутант... поред њега пао мртав

(303). Лористон тужан и жалостан проговори к Емануелу (217).

НПр: Међедовић гладан не имајући куд... (почне) јести (4).

видјети, врћи ме“ (И. 193) = Ако желиш да ти син буде жив кад га будеш видео врћи

ме; „Сад (ће) мој син сpдит доћи“ (И. 72) == Биће срдит када ће доћи; „Сви су у

двору мислили да ће га извући мртва из собе као и друге посетиоце... кад (они)

га нађу у соби где седи жив и здрав“ (И. 173) = Мислили су да ће бити мртав када

га буду извлачили из собе, а оно када су га нашли он је седео жив и здрав — итд.

Ова подразумевајућа паралелност (евидентност и актуелност особине) са

временом када се врши и радња предиката омогућава егзистенцију придева уз име

ницу без копуле када се таква копула може, или лако може, подразумевати, као на

пример: „Мост покварен“ - Мост је покварен (сада); „Мост био покварен“ = Мост

је био покварен (раније) и сл., а што је исто као и кад се та предикатизована син

тагма („мост покварен“) као таква лансира у реченицу поред предиката — глагола:

„Нађе — мост покварен“ (ИЕС 330) = Нађе да је мост (био) покварен, тј. у тре

нутку када га је „нашао“ био је покварен. Исти је случај и у примерима „Липсао

Ман Вукић, па га жена жали“ (Лал. 122) и другима овога типа.

*** Пошто је грађа изванредно велика за овај тип, а није од посебног интере

са, наводимо из извора само неколико примера, илустрације ради.
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Змај остане на мјесту мртав (10). Врати се (царевић) натраг

у ону собу гдје је змај мртав лежао (11). Ловац падне на место

мртав (81). Он узме торбу... па невесо легне онде спавати (83).

Он с Милицом остане срећан (99). Цар уплашен узглавицу пре

врне (142). Он жалостан захвали богу (107). Ђак... шиљак

заврти дивљану у око и ослијепи га. Дивљан слијеп скочи (187).

Дивљан онако слијеп пристане за њим (189).

НЗ: Ево цар твој иде теби кротак (52). Видјеше бијеснога ...

гдје сједи обучен и пометен (90). Он оставивши платно го по

беже (120). Он сједи обучен и пометен (155).

Анд: Мост . . . се истицао, бео и лак, са својих једанаест лукова

(70). Настран, доброћудан, весељак и пијаница он је служио . . .

за шалу и потсмех (104). Већина је немо гледала тај људски

лик, истурен у простор, неприродно укочен и прав (50).

Кал: Трајо, освједочен да је имао успјеха, наставља туцкати (52).

Он . . . погнут, отрцан, обучен као дјетешце... пролазио је

(46). Син му Анте, војник на допусту, недохрањен . . . мора

га пратити свукуд (48). Мате се блијед од умора и црвен од зем

ље предавао (73). Туђи поглед, завидан, у њихово добро може

бити штетан (103). Цико, неодлучан, стане (118).

Ков: Ја... пљеснух радостан... а дјеца пофркала у . . . снијег...

(41). Појет задовољан побожно слуша добротвора (77). А мјесец

свијетао и јасан сину на чистини ноћнога неба (147). Отац, изму

чен и покуњен, ухвати ме за руку (164). Феркоња разваљен на

клупи јоште спавао (175).

Коч: Гдје би он онако згодан и богат гледао на једну убогу сиро

тицу (50). Само нека се он жив врати (67). Јаблан... убоден

издише (85). Стоји народ спреман и наоружан (164). Швабо,

Швабо, жив се ти распадао што нам отрова земљу (208).

Лаз: Поп, гологлав потрча поред кола (146). На један стуб звонаре

стајао је наслоњен Павао Ђерић (150). Мислио сам да нећу

жив стићи у село (159). Живко, сав крвав чеше се иза врата

(167).

Лал: Стриц изиђе обријан (53). Повика мој отац изненађен (60).

Југ Јеремић, утјеран у процијеп... муца збуњено (70). Ето га

жив Качаранда, можеш га питати (97). Мимовића сам гледао

како лежи мртав (102). Београд, шарен и пун чудеса избриса

ће... чудо љубави (195).

Наз: Гладни је Горан, сав сретан, сјео (13). Марко, сав румен

од усхита и од ракије додаде (15). Друг Тито, зван такођер и
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Стари води ме (17). Тито је, иако прехлађен отишао (42). Вра

тит ћу јој се раздрпан и го као Лазар (50). Гладан, уморан од

предуга јахања и неиспаван, само сам покаткад куњао (78).

Петр: Он се повукао у мрак и полутрeзан дрхтао (29). Допао му

се онако гладак, светложут (120).

Ћос: Припит, Тола . . . покушао . . да (се) шали (19). Он и даље

седи нем и непомичан, дебелим сукном окован (34). Ђорђе не

свучен лежи на кревету и, згрчен као гунђељ, хрче (69). Лежао

је Ђорђе згрчен и затворених очију (92). Аћим, несвучен, устаде

из кревета (114). Ђорђе мамуран седи на кревету (181). Ни

мртав не дам имовину (209).

Ћоп 1 : Помирљиво је мрмљао Јовица срећан што је под кровом

(20). Он . . . се опет сналазио и жив остајао (24). Попријети

курир свјестан да представља једну вишу силу (29). Николе

тина, дирнут, само окрену главу (67). А ђак, окружен . . . слу

шаоцима, сав срећан и сјајан, прича ли прича (76). Јовица се

прену, зачуђен (113). Ожалошћен, Јовица је ћутао (114). Ни

колетина је мрк и нарогушен, корачао за њим (151).

Ћоп 2: Онај мршави усташа, унезвијерен и проблиједио био је

скинуо пушку (15). Старац је, подмлађен и свечан ранио зором

(25). Пред њим би затреперио Лисичјак, обасјан, простран и

драг попут рођене куће (26). Стајао је отац, бос и гологлав (48).

Опуштен и спласнуо, Пајо Мpдаљ тискао се око Саве (52).

Гологлав, ознојен и црвен у лицу, он је сваки час дизао своје

гломазно тијело (60). Озбиљан и ћутљив, хоџа је одлазио (81).

Вечерњи позив, изненадан и хитан . . . учинио се хоџи нарочито

важан и судбоносан (84). Добро је ... умиривао га је Урош

задовољан (144).

Шим: Салко отишао, утјешен и весео (135). Отац јој, измучен теш

ком болешћу, мало је што разумио (137). Сила чељади прола

зила... Ишао тај свијет уморан, замишљен (159). А Бошко

упропашћен прискочи к њој (171).

Као што се види, предикатизованост краћег облика потпомог

нута је извесним синтаксичким компонентама: положајем придева, који

је, нормално, иза именице (као што је и предикат иза субјекта), односно

основног глагола (предиката) (обично кад има адвербијални смисао)

или још и одвојен иза именице зарезом (обично кад има апозитивни

смисао), на исти начин као и апозиција.
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156. Изгледа, међутим, да ова временска напоредност, накнадна

додатост и сл. није увек битан елеменат смисла саопштења (може бити

свеједно да ли ће се особина схватити као временски локализовано ак

туелна) па придеви из ових позиција лако прелазе у атрибутске поло

жаје (испред именице, везују се непосредније за њу) и ослобађајући

се тиме у извесном смислу својих веза са предикатом (односно своје

предикативности) инклинирају функцији атрибутског обележавања

особине (квалификацији именице).

Као прелазни и уједно не баш сасвим уобичајени могли би се,

судећи према грађи, узети они случајеви где имамо, да тако кажемо,

неку врсту инверзног апозитива (односно адвербијала), тј. они који имају

измењено место у реченици, али их је и поред тога могуће „вратити“

у природни положај, разумети предикатизовано (у апозитивно-адвер

бијалном смислу). (Обично су то трпни и радни придеви у својој правој

функцији, који значе резултат глаголске радње, а не већ стечену осо

бину). Исп. примере тога типа:

Анд: Једне (се) ноћ и . . . од заборављене свеће јавио пожар...

Узбуђен свет у касаби посматрао је огромни пламен који је

јако осветљавао не само бели мост него и околину (98). На ка

пији чучи непомичан Алихоџа (131). Е драже ми је онако...

дочекати . . . службеника... нег” . . . и самог цара, вели весео

и задовољан Јуре (131).

Ков: Гракну он, уперивши на ме свој црвенкасти и помодрео нос

(171).

Лаз. Свећа беше сасвим догорела . . . Ја . . . дохватим чашу воде

и саспем је на свећњак... Усијан свјећњак био је прснуо кад

сам на њега воду сипао (80). Потражим жигице на столу. (Сто)

је сав био мокар... Ја углавим свећу... и метнем је на мокар

сто (81). Почнем брисати влажан сто (82). Гле!... Нов учи

тељ!... Сједи човјече! рече ослобођен кмет. Није сабља за

вратом (141). Шта дижеш вику? — рече бунован Матија (150).

Греда . . . паде... варнице посукташе, а проломљен таван наже се

у пламену... Ломе се чаше... а накићен Живко под шатором

хвали свога зета (170).

Ћос: Симка (се) извуче из постеље... у њен поткорућен лежај

брзо се увуче студ (92). Изљубила крст... ставила дукат на

истегнут и посребрен Христов трбух (127). Обојица гледају

раскрвављен месец (208).

Ћоп 1: Заокупљен својим штићеником, он је слушао и гледао

само то како се овај, до јутрос неразумљив и далек странац (Ита
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лијан)... претвара (48). Јовица је замотао узду око руке и пру

жио се уз коња... а ујутру кад се пробудио, умјесто читавог

парипа затече крај себе само узду с главом и отрцан реп (159).

Ћоп 2: Малога су брзо вратили . . . а растужен дјечак, сјећа

јући се мајке, све се однекуд домишља (23). А, то си ти — ужур

ба се обрадован ујак вадећи засун (30). Изненадан рат некако је

потпуно ошамутио официре (57). Два дана послије... стигоше

тројица усташа... кад им ублијеђен Пане измуца да је Милош

отишао (59). Зачу се женски висок и пискав узвик дједа Алекса

(68). Увече се све брзо повлачило и лијегало... Кроз мрачан

и замро град чуо се само бат корака (70). Ту би занесен адвокат

мало застао (74). Покуша да поразмисли о томе Сави и о ње

гову дјеловању у томе забитном крају, али га преморен мозак

није слушао (109). С потресом... зазвуча му његов рођени,

једва малчице измијењен глас (127). Тај зелен и обасјан предјео

пред њом... сад је стајао... као призор одавна чекан (133).

За њим је још увијек неуморно кевтао раздраган Гојко (134).

„Види ти сад...!“ прошапта зачуђен Гојко (134).

157. Насупрот овоме, као већ сасвим атрибутизован можемо,

мислимо, разумети краћи облик у наредним примерима (који се у ок

виру „дескрипције“ ипак осјећа у неку руку мање обичним од дужег,

али се може разумети као елеменат „истицања особине“ као такве, тј.

као придев са наглашеним квалификативним, а не дескриптивним те

жиштем):

Анд: Будећи се, помислио да је снивао оно што се јуче на очиглед

света дешавало на мосту, сад је стајао и нетремице гледао свој

мучан сан како се продужује и траје (54).

Кал: Упутио се кроз уредан виноград (140).

Ков: Ја изненађен посматрах њезин красан лик (157). Дакако...

замније сада крупан и суров глас Меценин (199).

Коч: Славна је и света Немањића лоза, лијеп је и красан бијел

Вилиндар (215).

Лаз: Откако сам је пољубио... Ја сам био и одвише срећан да би

могла икако мало црња мисао... превући цео овај сладак сан

(76). Само се још нестрпљиво ишчекиваше мио владалац (тј.

Мара) (138). Не могу никако да се навикнем на тај луд обичај

да ми овака чиста, красна цура изува каљаче (160). Чинило

(му се) како га грли Анока и . . . носи бесан кулаш Остројићев

(173).
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Лал: Тај ведар и сунчан свијет модрог, и зеленог био је ненадма

шан (143).

“ Ћоп 1 : [Ниџа) . . . Љубопитљиво ме одмерио... Мора да му се

и одвише празнички учинио плавокос ђачић (тј. писац БЋ)

(11—12). -
- - -

Ћоп 2: Бјежим! Побјећи ћу! — кликтала је у њему... мисао,

и он је већ сад... осјећао како је паметно било што се... од

лучио на овај дрзак и смјео подвиг (18). Из колибе момка запах

ну мирис... Људи који су тек недавно ушли у овај затворен

простор (30). Скраћивао (је) кораке само да што више одгоди

непријатан сусрет, али школа се ипак примицала као неминов

на невоља (43). Урош забринуто погледа бледуњав крњадак

мјесеца на још увијек свијетлом небу (68). Неугодан је и на

сваку подлост спреман овај жучни и нездраво амбициозан

адвокат (76). Дјевојку, измучену страховањем . . . дирну овај

срдачан Гојков наступ (102). Похапшене су доводили и затва

рали у хладан и пуст Вуксанов магацин, испражњен и опљач

кан (119).

Ћос: Капетанов пристојан поздрав га збуни. Не отпоздрави му

(174).

158. б) Зависни падежи у краћем облику такође су у свим овим

случајевима у доста живој употреби, чак их радо употребљавају и писци

са источне наше територије (поготово у адвербијалној, односно квали

фикативној функцији). Најобичнији је краћи облик генитива и њему

једнаког акузатива: -

Пов: Праксу налwkeтих &к čкукшена и дову оволна сок"ца моWга (66).

ДЗак: Gкуквна сктворише у луне уод тела моего (85).

Држ. Да га обједом жива прождреш (259). Рекох му: Попива,

слуга Маров, неслуга Маријина, од онога убога од памети мла

дића (315). Онога сам човјека, који ми доние нову (вест)

оставио весела (352).

Вук ИЕС: Угати ши пашу жива одма му реку. . . да Србе распус

ти (6). Да Бега жива доведу (6). Смаил-бега увате жива и уда

ве (8). После дугога... боја... угате Турци Кочу жива (114).

Турци унате Милошега чибукчију жива (135). Токатлијha

не може... жива у атити (145). Кад су видели Милоша тако

накићена, и већма су му се обрадовали (146). Немојте да га

убијете, него жива да (га) уватимо (161). Пашу жива увате,
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и гологлава га их трња изведу пред Милоша (161). Увате га људи

пијана и вежу (216). Доведу ... њега (Теодора) рањена и Тур

чина везана (252). Обећа се, да ће... Турчина жива уватити

(252). Прело да пушци ватру, те га мртва обори с коња (259).

Њега одатле рањена однесу унутра (303). Уватио га жива (321).

Жена његова... увати жива Цијаслава, и баци га у воду (358).

НПр: Бог га сачува здрава и ону ноћ. Ујутру... га изведу жива

и здрава пред цареву кћер (79). Па видећи га гола и боса, од

мах му да једне опанке (91). Старац... испрати шуру неугош

ћена (110). Зет и њега... пошље кући неугошћена (111). Кад

тамо, види цар сина мртва прострта (193).

НЗ: Господе! кад те видјесмо гладна, и нахранисмо? или жед

на, и напојисмо? (66). Кад ли те видјесмо болесна или у тамни

ци (67). Господе! кад те видјесмо гладна или жедна, или ...

гола, или болесна или у тамници? (67). И ономе (слузи)... раз

бише... главу и послаше га срамотна (111).

Анд: После га крвава и онесвесла поливали водом (27).

Кал: Најзгодније је да га изнесу онако влажна на вјетар (47).

Била је шкрта до зла врага (63).

Ков: Што згундате... — урликаше ситан и грбави кицош... Жва

каху... старци ... злобно мјерећи грбава кицоша (33). А другови

видећи мене боса, усмјелише се и они (41). Пандур запријетио

језичаву Канонику (47). Једампут њега тако задубљена неко

боцну (50). Често пута ваљало му гологлаву... вратити се (76).

То приписујте набујалости претсједникових мисли и усхиће

њу његова ванредна духа (82). Тијело незнатна уредника за

кутнога, но ... бахатога листића, мигољи неком... самоспозна

јом (85). На помно обријану његову тустом и црвеном лицу...

два шчетињаста пристрижена чуперка испод маленога заврну

тога носића (93). Овинула је руке около његова опаљена врата

(115). А тко га то свезана тјера (127). — Права, здрава и поште

на да ме вежете? Буди бог с вама! (130) Како да не би њега

права и здрава још данас пустили на слободу (133). Старче до

ђидер... — довикну Црни Јаков сједоглаву сељаку (135). Нут

каше Црни Јаков жедна старца који је вином тажио и свој

глад (135). Црни Јаков извлачи пијана старца из дворске спи

ље... поскочи, притегну пијаног сељака к себи и потјера бе

девију (136). (Вода) створи мутну локвицу, кано да је у се

сабрала сву гријешну душу превејана властелинскога слуге

(138). Овако богата... затече га струја нових идеја (151). Не
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слушах свога вриједнога рођака, данас тако дарежљива и раз

говорљива (155). Пусти ме,“клета и црна ругобо! — јецах, оти

мајући се загрљају ружна младића (тј. Феркоње) (185). Лаура

још снива попут... лептира у чашки снежна љиљана (198).

Коч: Истpже се... од оне двојице што су га држали: „Мртва ме,

каурине, мореш...“ Не доврши (108). А трећи су га пут свук

ли гола и држали два дана у . . . букагијама (138).

Лаз: Боже . . . одржи ме здрава докле си ми живота Поклонио

(115). Немојте брукати себе живе ни мене мртва (124). Ковач

је нешто теретно радио, сав мокар од зноја. . . а он стао на вра

та... па духа. . . те се тако игра вјетар кроз ковачницу и хлади

знојава ковача (143). Стао (си) ту, да те тако знојава бије ве

тар (143). Снаха... поведе пијана девера (т. Арсена) по мраку

(175).

Лал: Гледао сам га мртва : нос му се савио (80).

Наз: (Партизани) га лако рањена, полугола и боса негдје нађоше

(35).

Петр: Већ ће он њега довести... трештена пијана. Онда ће му

се одрешити језик (20). Није било довољно што су Кусу ре

волвером изрешетали, Немац га је још мртва газио (139).

Гурну га онако полуодевена преко степеница (139).

Ћоп 1: Кад рањена комесара отпремише у болницу, читава чета

одједном замрије (37). Насртљиви лептир . . . опет се зачас

поврати . . . Николетина . . . погледа у примирена дугокрилца

(49). Умало ти ту и мене жива не укебаше (90). Видјели су у

њему свога дјечака, испошћена, прегладњела, али још довољно

ведра и жилава (108). Ено Ђака жива (112). Бог зна што он

мени овако просту, може замјерити (128). Па откуд црнац ова

мо к нама . . . необично човјеку да га баш види жива живцата

(148). -

Ћоп 2: Гојко угледа (у бунилу) себе у гају, простријељена и крва

ва (20). Мене су, мој Тодоре, баш ти школовани гола држали

(50). Тако су га, једном, затекли жандарми, онако утарађена,

како вози с оцем ђубре (55). Он је сваки час дизао своје гло

мазно тијело из ћошка удну дугачка стола, постављена у хла

довиту шљивику, нудио госте (60). Опомињући се свог јуче

рашњег срећно завршена доживљаја, узе да се обзире по ...

собици (64). С одобравањем рече он... радознало гледајући

зарумењена момка (тј. Гојка) (65). Гојко је осјећао само то како
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га... затрављена држи на мјесту тај старчев поглед (66).

Опет би над главом угледао... свијетле пјеге вјечита и далека

неба (80). Урош је кроз сан само јекнуо и тако оставио раса

љена Радекића насамо с његовим бригама (90). Преко бијела

свијета (95). Гојко се и сам спусти поред скамењена дрвосјече

(тј. Благоја) (95). Он ... замишља... и види себе, лијепа и

насмијана, онаквог каквог у мрском огледалу није спазио.

Нема више ни бубуљица, ни нездрава црвенила, ни ружне

куштраве косе (111). и то је читавом његовом потамњелу лицу

ДаВаЛО ДИВЉaЧан И смркнут изглед. (123). Угледао (га) жива

и здрава (128). Упита Урош... загледајући окошта кривоуста

| момка (тј. Сава Љусину) (146). Па ево мене жива (146).

Шим: С њихова љубљена звоника... им... пао шиљак (21). Опту

жује гледајући мане и гријехе у прозирну му тијелу, али (Ни

кола) није знао кому баш то говори, јер од пуста страха није

могао ни главе подићи (31). Клисуре заробиле малу варош Чар

даке... Чардаци у непомичну усјану зраку послиједњих љстењих

дана (59). Кад ето ти га једну вечер страшно весела (75). Сад

се тмина почела спуштати с ниска неба (82). Прихватио вранца

(Арапа) за гриву и закорачио на гола Арапа (93). Сјела је до

болесна оца (107). Кад би га гледала онако без брка и голобра

да... долазила јој жеља да се с њим поигра (114). Салко...

у великом весељу грли мајку јој Стану и болесна оца (118).

Ето... њега с алком на копљу, али једнако озбиљна и мрка

(125). Кад је чуо... очајан јаук болесна оца њезина, отвори

нагло врата (139). Она истрчала пред кућу слутећи некакво

зло. А то се могло видјети и на њезину изобличену лицу што је

одавало . . . страх (146). Преко доца, кроз пшеницу скакао по

мамно млад, био ждријебац, са високим турским седлом на

леђима... на сапима жарила се према сјајној длаци обијесна

ата (160). Имађоше тога ујца богата (161). Међу зеленилом

шуме... на брежуљку, бијељела се њихова црква међу брије

стима, у високо ограђену гробљу (186).

159. Грађа, међутим, показује (нарочито код новијих писаца)

сигурну тенденцију продирања дужег облика у зависне падеже придева

у овим позицијама—што, уосталом, и није необично. Дужи облик је

свакако подржан тежњом за одлепљивањем од предикативности а у

корист атрибутивности, подржан понегде и спецификационом ком

понентом. У одређеним приликама, уосталом, ова разлика између преди
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кативног и атрибутског придева и не мора бити релевантна—исп.

нпр.: Видео сам га жива — и — Видео сам га живог — где суштински,

логички, и нема потребе за оваквим диференцирањем, јер за саопште

не и није битна актуелност особине само за оно време које се поклапа

са предикатом (Видео сам га жива == Био је жив када сам га видео)

већ њена актуелност уопште (Видео сам га живог (а не мртвогJ);“

такође и разлика између „резултативног“ и „особинског“ трпног придева

веома често је неухватљива колико и споредна, а тиме и сама обличка

дистинкција међу њима. Отуда чест дужи облик у зависним паде

жима. Исп. примере:“

Вук ИEC: К мосту (дрвеном и покривеном) привуку бурад са смо

лом (306).

Анд: Ковач... клече поред везаног човека. . . сељак је ћутао али . . .

чудна дрхтавица му је и онако везаном тресла тело (44). На

капији чучи непомичан Алихоџа, са главом прибијеном уз ди

рек (131).

Ков: Мој отац . . . бијаше сељачки музикаш на тако званом „бај

су“ (39). У великом, зеленим бусеном прераслом дворишту

угледасмо жупника (69). И ми... добротвора и једанаести пут . . .

изабранога претсједника. . . тетурасмо (87). Њезино... лице,

шиљасти над уста завинути нос . . . напунише ме грозом (188).

Лаз: Побјеже... Учитељ! . . . — Живог или мртвог Ј — дере се

он (тј. кмет) — Живог или мртвог; (тј. доведите ми га живог

ли мртвог) (151).

“ Куриозитета ради можемо навести примере у којима се огледа „дефект

ност“ краћег облика зависних падежа с обзиром на то што се акузатив jд. м. р. мор

фолошки поклапа са номинативом јд. ж. р. односно номинативом мн. с. р. а датив

jд. м. р. са акузативом јд. ж. р., па у извесним ситуацијама може доћи до „језичке за

буне“, нарочито у писаном језику (услед одсуства акцента), тако да би само облик

(дужи односно краћи) могао да се јави као дистинктивни елеменат придевског ро

да. Исп. такве случајеве: „Ево има девет годин” дана/Да сам дошла за Јанкула мла

да“ (РСА, НП Андрић 8, 158). „— Једва сам те жива дочекала“ (Ћоп 2, 133). „Ој

дјевојко верем боловала — ... Много си ме младог наварала“ (Лал. 178) (краћи облик

„много си ме млада наварала“ би био двозначан). „Да слабоћа дугог гледа (исп. Да

је написано „дуга гледа“) не помори младог стада“ (РЈА, В. Дошен 105 а) „Извеш

ћемо нашу децу на пут — каже мати — Па ме неће мртвог (исп.: мртва) клети“ (ка

же отац) Лаз 109). „Оптрчава га и прескаче, онако закржљалог“ (исп. закржљала!

(Петр 75). „Хтеде нешто да му каже... па се уздржа гледајући га непомичног и немог“

(исп.: непомична и немај (Ћос 33). „Лежи мртав и спокојан. Треба мртвом (исп.

мртву) да му ставе руку испод главе“ (Лал. 172).

- “ Овде показујемо посебно само неколико примера док су остали, третирани

као нормални атрибути, већ раније презентирани у цитираној грађи.
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Лал: Поред потока окруженог љесковином . . . мирис сијена (14).

Остало је много оружја скривеног по кућама (19). Из Шљемена,

сакривеног облацима, курјачки завија торник (63). Више га

живог нијесам видио (83). Стигли смо и до језера . . . шевар

љивог... невеселог (126). Хтио да му одере кожу онако жи

вом (76). Eolaxy... једног... момка, измученог и израњављеног

(76). То би гадно било за Бранка, живог или мртвог, свеједно

(121). Долази... на кљусету позајмљеном од Качаранде (164).

Наз: Донеде... два непозната ми човјека: једнога смо звали Ин

жиниром . . . другога нижег и бркатог Конспиратором (11).

Спустисмо се с муком до Таре гдје пређосмо жичани уски

мост покрај великог, сада оштећеног (74).

Петр: Тај велики господин имао је сина... толико размаженог

да му нису смели бранити чак ни да голубари (47). Па га за

вијеног у капут бацио на земљу (69). Спустили... Буцу, натрон

таног у три зимска одела (136).

Ћос: Али га је село и мртвог осудило (117). Било (ју) је страх и

од њих и од њега разбешњеног, вриштавог и . . . први пут ја

ког (35).

Ћоп: 1 : Дјед ме је свечано обученог повео у школу (11). Нико

лина... кућа налазила се у засеоку Вргељу, прибијеном под саму

планину (13). Нарочито је необично било гледати вазда гла

гољивог Ђака (126). Николетини навиклом на Ђаково причање,

било је некако као да је и сам оглувио (126).

Ћоп 2: Сјетио се драгог изболованог лица, окруженог вијенцем

(23). Колиба била је смјештена уврх уског језика пољане, за

вученог дубоко између два горска хрбата (25). Удну уског клина

пољане, забијеног у тамну масу шуме, бјеласао се кров (29).

Свраћали су и викали... а тешко уплашеном бирташу, преко

воље насмејаном . . . довикивали су с... прекором (34).

Ђаци... су... задиркивали дјечака прибијеног уз ограду (43).

Растао се Милош од тога убoгoг мјеста испуњеног тишином (58).

Загледа у лице тога прерано остарјелог сељака (59). По

кушавао је да се забави... у овом завученом закутку (62).

Из сунчаног предјела пред њим, затвореног у тежак

оквир шуме избијао је некакав . . . сјај (66). Замисли

(се) над ... животом сапетог ђака из провинције, жељ

ног свега (70). Већ је у све сумњао... бостанџија Реџеп,

губећи се у овоме сплету одвише замршеном . . . за његову

главу (83). На заобљеној капи... брдашца, окићеног ...
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брезама... Гојка... забљесну... сунце (99). Поред скровита

извора, завученог међу престареле јове под брежуљком и

већ утонулог у сумрачну вечерњу сјену, Гојко застаде узбу

ђен и обесхрабрен (100). Кад је већ сегнуо да угаси... лампу

од јевтина месинга, рука му и нехотице клизну у џеп од

капута пребаченог преко столице (113). Изненада се сложи

на земљу, вукући за собом сељака везаног заједно с њим (142).

Шим: Иза тога се у Мркодолу, од Бога миром благословеном све...

преобратило (23). (Хтеде) да сасвим заборави оних 25 талира

позајмљених вазда пјаноме Јози Чупану (28). Њежни струк

Бојин (је) у бијелом садачићу, гдјегдје накићеном устришцима

(46).

2. Краћи облик придева уз апозицију

150. С обзиром на већ поменуту могућност предикатизованог

положаја апозиције, краћи облик придева уз њу је сасвим очекиван

што и грађа потврђује. При овоме за примере типа— „Поред њега је

седео Тосун ефендија, ситан, блед ижут потурчењак“ (Анд 26); „Ка

феџија, гурав и ћосав дугајлија... поче да запомаже“ (Ћос 99); „Син апо

текара, лукав бљедoлик дјечак“ (Лал. 174) и сл. —можемо поменути да

их и не морамо схватити као апозиције; синтагма — краћи облик

придева Н именица—у ствари је елидирана реченица,“ своје врсте ком

парација. Одатле је јасно да се примери типа—„Милош предложи, да

Молер, као паметан човек... седи у Београду“ (ИЕС 169) утолико пре

могу схватити као случајеви са елидираном реченицом у којој је, с

обзиром на предикативност особине, придев у краћем облику. Исп.

примере језика:

Вук ИEC: Црнога... Ђорђија, . . . као ајдука и зла човјека... a

позната трговца (науме да убију) (12). Младен као ... врло

рјечит човјек, био је председник у совјету (66). Милан, као

*** Предикатски карактер придева веома је јасан у тим случајевима, а наро

чито у примерима где уз ознаку личности као „апозиција“ стоји именица „човек“

и сл., као у примерима: „Стиже Лука Тајовић, ћутљив и чудноват човек“ (Лал. 53)

— где је елеменат новога у придеву, а не у именици „човек“, на исти начин као што

и у реченици типа: „Кажу да је Станко био средњега раста, црномањаст и врло леп

човјек“ (ИЕС 243); „Боиновић је био крупан човјек“ (И. 253) стварни предикат није

„човек“ већ придев („црномањаст“, „леп“ итд.) а „човек“ је необавезни додатак

који сасвим може и изостати, јер овде не казује ништа „ново“ нити се као „ново“

саопштава (а што је карактеристика предиката).
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богат господар... није радо напред у боју трчао (132). Милош

предложи, да Молер, као паметан човек, . . . седи у Београду

(169). Миљка, као проста момка примити (ће) (186). Антоније,

као богат човек, имао свуда непријатеља (252).

НЗ: Јосиф из Ариматеје, поштен савјетник... и сам . . . чекаше

(125).

Анд: Поред њега је седео Тосун ефендија, ситан, блед и жут

потурчењак (26). Ахмедага Шета, богат житарски трговац,

мрзовољан човек и тврдица, гледа још увек презриво (67).

Мута, малоуман младић . . . се испео на... ограду моста (69).

Командир страже, болешљив Анадолац, слушао (92). То је

Миле, инокосан сиромах са Лијеске (93). Мићић бијесан влах. . .

скаче (101).

Кал: Поздравља га крчмар Кнез, човјек крутан, мишићав (133).

Ков: Онога адраповца школника, голишава пртена белоњу...

објесили (44). Њезин Адам, мален и широк човјек (117). Хе!

— накеси се јуратуш, низак, учен човјечац (128). Приспио Мато

Зорковић, јак и висок сељак (130).

Лаз: Апотекар Катанић — страшан обешењак и . . . поручник имају

нешто заједничко (192).

Лал: Тек послије стиже Лука Остојин Тајовић, ћутљив и чуд

новат човјек (53). Књижар, омален просјед човјек, окреташе

се као чигра (131). Торбак, човјек несраман и увек киван . . .

четири пута се враћао (136). Син апотекара, лукав, бљедoлик

дјечак . . . се . . . придружио (174).
-

Наз: Дође пред мене и Горана . . . Конспиратор, човјек озбиљан,

спретан (12).

Петр: Никола, чувен ловац... морао је да убеђује све друге (95).

Кафеџија Спасоје, типичан српски кафеџија, никада неће за

питати шта ко жели (104).

Ћос: Он, „ситан младић“... ничим није хтео да покаже да је

газда (31). Кафеџија, гурав и ћосав дугајлија . . . поче да запо

маже (99). Двор им чува Мијат, веран слуга (168). -

Ћоп 1: Пирго с Козаре... храбар борац... (долази за комесара)

(37).

Ћоп 2: Гунђао Стојан Кекић, средoвијeчан и окошт сељак (13).

Дане, жут и ископнио сељак... падао на самртнички одар

(14). Отац, окретан просијед старчић... скиде малишана (24).
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Логорник Шкуро, намрштен млад учитељ... позвао је ројни

ка (36). Саво Љусина, познат газда из Јаруга, гунђао је незадо

вољно (59). Илија Лабан... ситан и пропао трговчић... спа

савао главу од усташа (67). Пронађе једино . . . поручника Пе

јића, крупна подругљива делију (89). Радекић... примио је

Уроша, озбиљна и зрела човјека... повјерљиво (90). Пронађе

Благоја, старијег темељита сељака како марљиво креше...

граб (94). Утаче се у разговор... Гојков брат, танак исукан

момчуљак (128).

3. Краћи облик у придева као елемента става

161. С обзиром на то да се у „модалних“ придева истиче, потен

цира став (особина као знак става), радо се у њих употребљава краћи

облик. Сем тога, краћи облик изазван је и наслањањем придева на

друге предикатске или предикатоидне позиције: „Јадан ли сам и ку

каван, како ћу!“ (Коч 164), „Јао мени, јао биједан (сам) ја“ (Држ. 288)

или: „Не бој ми се стриче, болан! (не био) (Ћоп 2, 130) (= предикат),

односно: „Биедан, не знам куд ћу, ни камо ћу“ (Држ. 288) (= апози

тивно-адвербијална ситуација), што намеће кратак облик и уз именице

у вокативу. Исп. примере:

| Држ. Брижан Помете, што се овди вртиш (273). Ја знам свога

старца... пођмо... да небога старца стратра (284). Јаох си ве

мени! Биедан ја! (287). Јао мени, јао биедан ја (288). Биедан,

не знам ку (д) hy (288). Ма тужан куди већу (289). Ма биедан

шта веће ишчекујем? (289). Јаох си ве тужну мени (292).

Ја биедан не знам ни гдје сам (295). Биедан што тако шепрла

каш? (344). Биедан се Грубиша... доскитао (345). Сијетан Ка

мило, овди ли си (346). Брижан Помете, што то учини (338).

Вук НПр: Немој тако, јадан чоече, проклињати (147).

Кал: — Јадан мој брате, за кога радиш! Кукаван ми брате! Раз

ниће твоју имовину (46). Зна сан ја, болан управити с кућон

(48). Оклен новаца . . . неман ја кукаван просјак него ова два

штапа (105).

Ков: Окреће отрцано... колешце кукавна млина (124). Запиљио...

лукаве очи у сироту Мату Зорковића (147).

Коч: Ти си дијете, болан! (91). Не видиш, болан! (110). Устави,

болан; доста је! (115). Зар ти није, болан, жао? (121). Па то

је болан, Симеуне, к'о једна историја (164). Не бој ми се мио

побратиме, већ ми предај команду над војском (217).
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Лаз: Ама тргни се, болан, стреси се (89).

Ћоп 1: Јадан педесетогодишњак (10).

„Ћоп 2; Болан, чоче, свака је куца... јача (24). Неће, болан

што се бојиш (57).

зАкључАк

1. Нормално и функционално обележје овога типа атрибутске де

терминације је дужи облик— као елеменат праве атрибутивности; краћи

облик је, међутим, елеменат апозитивно-адвербијалне одредбе, односно

предикатизованог истицања пуке особине као сепаратне, аутономне

квалификације.

l2. Краћи облик је, према томе, резултат могућности искоришћа

вања придева облика у циљу суптилног диференцирања и нијансира

ња ствари.

3. Судећи према материјалу који Н. Толстој презентира у своме

раду, могло би се закључити да старословенски као год и наши стари

поменици не одступају у овим случајевима принципијелно од стања

у нашем савременом језику. Разлике се могу наћи у нијансама и фрек

венцији, али не у суштини њихове употребе.

4. |Што се материјала нашег језика тиче, могуће је приметити

подједнакост у начину коришћења облика придева, нарочито у номи

нативу и њему једнаком акузативу, и код старијих и у новијих писаца,

и код оних са западне и централне као и оних са источне наше језичке

територије. Зависни падежи, међутим, показују извесно варирање које

се огледа у продирању дуже форме у оних писаца код којих бисмо оче

кивали краћи облик (у предикатоидним позицијама нарочито), а, с

друге стране, запажа се тенденција коришћења краћег облика у оних

писаца код којих бисмо пре очекивали дужи облик (такође у истим

позицијама).“

*** Доследну анализу није могуће извршити за све позиције, јер се за све њих

не налазе примери у свих писаца. Код Вука, на пример, готово да уопште нема при

мера за апозицију.
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III КВАЛИФИКАЦИОНА ФУНКЦИЈА

ПРИДЕВ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ НЕОДРЕЂЕНЕ ЈЕДИНКЕ

ИМЕНИЧНОГ ПОЈМА

162. До сада размотрени случајеви одликовали су се: одређенош

ћу именичког појма и употребом дужег облика придева. Док је, међу

тим, дужи облик у идентификацији функционалан као елеменат упу

ћивања, дотле је у дескрипцији, у одредби одређеног појма, функционал

ност упућивања хендикепирана; у овом другом случају, дужи облик се

свео углавном на обележје особине, чиме се, по функцији, веома приб

лижио обичној квалификацији. Ипак, квалификација, чијој анализи

управо приступамо, разликује се од претходне функције. Њоме, наиме,

обухватамо случајеве следећег типа:

a) У томе и томе селу има један богат сељак (НПр 96). Пронашао

je... заштитника једног престарјелог катихету (Ћоп 1, 76).

Најживље шале плету се око једног ониског и снажног, младог

човека... То је Салко (Анд 103). Био некакав богоугодни ка

луђер, бијеле главе и браде, који се вазда богу мољаше (НПр 12).

б) Деца истрчавају на залеђен снег (Ћос 1, 31) Са свеће пободене

у разломљен колач, капље восак (Ћоп 1, 31). Зора (се) једва

провукла кроз мали решеткаст прозор (И. 67). Склоних се...

под крошњу дебела стабла (Наз 75).

в) Дрво које не рађа добра рода сијече се (НЗ 5). Ја тебе чувам

од зла човјека, од оцта и блуте (Држ. 250). Они који владају

силазе на клизав пут (Анд 89) Коме данас није потребан добар

пут (Ћоп 2, 13). Не има ни образа добра човјека (Држ. 248).

г) Матор се коњ не учи играти (НПосл 214). Добар човјек износи

добро, а зао човјек износи зло (НЗ 29).

163. Ови случајеви одликују се и по положају именице и по функ

цији и улози придева:

Именица: начелно је као јединка не одређена, при чему

је неодређеност резултат: 1), њеног положаја у објективним околностима

које се говором обухватају (случајеви под „в“ и „г“), односно 2) таквог

третмана од стране говорног лица, који је лансира у говорни план као

неодређену (случајеви под „а“) или је третира само као извесно поје

диначно остварење без обзира на њену стварну (не)одређеност (слу

чајеви под „б“).“

“ О овоме исп. раније одељак о индивидуалном плану, чл. 52—60 и 87—89.
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Придев: 1. начелно је уз такву именицу носилац битне, потребне

информације о појму о којем је реч (исп. разлику између представе о

именици у — „прозор“ и — „решеткаст“ прозор).“

2. Неодређеност јединке именичког појма искључује употребу и

могућност — упућивања, што доводи до елиминисања, бар начелно,

употребе дужег облика придева (облика који има упућивачку компо

ненту); отуда је ово категорија за коју је карактеристична употреба —

— краћег облика придева.

Из овог проистиче и следећа одлика: одсуство могућности употребе

демонстративно-анафорске заменице, с једне стране, односно присуство

могућности да се уз појам именице, поред придева, употреби неодре

ђена заменица („неки“, „некакав“, „један“ у функцији неодређене

заменице и сл.), с друге стране, уколико је, разуме се, појам третиран

индивидуално.

Ово, међутим, не искључује и могућност употребе дужег облика

уз овако третиране именице. Напротив, као што ће примери пока

зати, то је могуће; дужи облик и поред своје упућивачке компо

ненте не дезавуише неодређеност, већ, као и у „дескрипцији“, остаје

знак особине, тако да је ово управо она категорија која одиста омо

гућава извесну факултативну употребу и „мешање“ двојаких облика,

мада, запазићемо, такође сходно извесним евидентним критери

јумима.

КВАЛИФИКАЦИЈА АНГАЖОВАНЕ ЈЕДИНКЕ

(Презентација)

164. Приступајући испитивању употребе дуже и краће форме

придева у примера типа показаних под „а“ и „б“, а имајући

у виду оно што смо раније поменули о ангажованој, из збира издвоје

ној јединки (исп. чл. 57—60), морамо нагласити следеће:

“ У оквиру „дескрипције“, на пример, придев је такође информација али

с обзиром на то да је дескрипција описивање, оцртавање, приказивање нечег одре

ђеног (па евентуално слушаоцу и познатог), особина која се износи увек је само јед

на од оних које стварно одликују дату јединку, а која се (с обзиром на могућу поз

натост) може и знати. Квалификација, напротив,— везујући се за неодређен (а тиме

најчешће и за саговорника непознат) појам — износи не само особине које се

не знају или не могу евентуално претпоставити већ и оне које би јединка тре

бало да има, могла да има, морала да има и сл. (исп.: „Биће да сте дјеца какова мла

да старца“ (Ков. 35). „Додија... посао, па се човјек зажели... лијепа разговора“ (Ћоп

111). „Реци му, да ми пошаље један врућ марцапан“ (Држ. 261).
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1. У овим случајевима именица је, начелно, јединка лансирана у

говорни комплекс као неодређена (иако је — будући ангажована у из

весној ситуацији — реално одређена), тј. она се актом говора слушаоцу

презент и ра, представља, а придевом описује, ствара о њој по

требна слика, представа итд. (после чега се на презентацију лако надо

везује идентификација).“

2. Положај јединке у оквиру говорног материјала може, при

томе, бити двојак:

а) јединка може имати битан, централни положај, бити основ саоп

штења, онај елеменат реченице који психолошки представља срж ин

формације (без обзира на то да ли је граматички субјект, објект

или само глаголски додатак), у ком случају је и индивидуална ангажо

ваност битна (као у примерима типа „а“) или

б) јединка може бити схваћена или лансирана уопштено, тако да

означава само известан појам, садржај, при чему је њен ранг у оквиру

саопштења секундаран, периферан као елеменат информације (случа

јеви под „б“).

165. Као спољни диференцијални знак између ове, две ситуације

најчешће је присуство, односно одсуство неодређене заменице „неки“,

„један“, „некакав“, придева „известан“, „одређен“ и сл. Присуством

њиховим не индицира се толико сама неодређеност јединке КОЛИКО ЊСНа.

индивидуализованост, јединачна ангажованост у извесним околности

ма,“ нарочито у ситуацијама када се јединка— без заменице— може

схватити уопштено, само као обележје извесног појма или садржаја.179

“ Исп. нпр. —Долазио је к нaмa... пјегав дјечак који се послије одселио ...

Тај пјегави дјечак био је рођена скитница (Лал. 50). — Крупан младић ... у кабани

ци ... брани се. Помаже му плав љепушкаст ђак... Крупни младић подиже глас

(Лал. 93).

“ „Неки“ „некакав“ и сл. — нема смисао „било који“, „ма који“ и сл. већ

„један од“, „дати“, „известан“ и сл. , дакле— појединачно одређен (мада евентуално

ирелевантног идентитета у моменту саопштења); исп. Некакав тежак... вјетар про

струји зраком (Ков. 142) (где „некакав“ не значи „било какав“, „ма који“ „неодре

ђени“ и сл.).—У томе . . . селу има један богат сељак... само је несретан (Вук, НПр

96) (− значи „један од“ „известан“, а не „било који сељак“ и сл.).

*** Исп. нпр.—У томе селу богат сељак је само несретан (— тј. „сваки је богат

сељак несретан“, „сви богати сељаци“ и сл.).

Као што се види, „један“ и сл. има велики значај у презентацији, јер именич

ки појам ставља у центар саопштења, носилац је извесне битне информације, инди

катор појединачности, индивидуализације и конкретизације, мада то не значи да

не може имати и елеменат знака неодређености на исти начин и онолико колико је

и сама јединка у презентацији „неодређена“ (ово пре свега онда када се јавља као
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166. Приликом квалификације материјала, међутим, ми се нисмо

поводили за тим — да ли је уз појам именице употребљена неодређена

заменица или није, јер, начелно бар, уз сваку се ангажовану јединку

таква заменица може употребити или подразумевати, нарочито када

се њена ангажованост може разумети већ и на основу самог контекста

или других индикатора.

167. За нас је, уосталом, битно то да у оба случаја придев има

функцију — истицања особине, наглашавања самога својства, а не одре

ђености јединке (она се и не третира као одређена без обзира на то

што, стварно, може бити сасвим одређена, говорном лицу, па евентуално

и слушаоцу, чак и позната“); ово се у језику писаца одражава

опозиција према идентификационој квалификацији, тј. према демонстративно-ана

форској заменици „тај“, „онај“ и сл.).

С тим у вези поменули бисмо да не можемо прихватити мишљење Н. Толстоја

који вели да „један“ у функцији неодређене заменице „не одређује предмет путем

уникализације, не издваја га из збира других њему сличних“ док је, с друге стране,

тачна примедба да „један“ „не подвлачи његову разлику од њих а указује на пред

мет као на један од многих њему сличних“ (ib. 56). Разуме се, има случајева када

„један“ не указује ни на какву појединачност, као нпр. у—„Један богат човек много

троши“— али таква употреба (вероватно под утицајем страних језика, нпр. немачког

члана еin) сасвим је нетипична и неоправдана уколико је саопштење уопштено, не

подразумева индивидуу. Али је битна и оправдана као опозитум општости или као

знак ангажоване индивидуализације у презентацији. У Толстојевом примеру Иже

овуkтк единк Линогоцћнк Бискук (НТ 80) „један леп бисер“ значи: 1. Нашао сам

бисер и 2. Он је леп, тј. чиста квалификација бисера. Исп. и коментар познате рад

ње: „Леп бисер си нашао!“ или просто: „Леп бисер!“ (тј. „Леп ти је бисер!“) где се

„један“ неће употребити.

Рекли бисмо да је спорна и Толстојева тврдња да је српскохрватски језик

идентичан са бугарским у томе што се ни у једном ни у другом језику неће рећи „То

је једна срамота“.—„Ако можеш навести један добар разлог“, насупрот позицији

„Једна убога удовица“. — „Једна убога кућица“, јер наводно „један може бити употреб

љен у улози неодређене заменице само када опредељује лице или конкретни предмет,

а услед чега се „један“ не јавља ни у множини“ (ib. 55). Није потребно наводити

примере (који се могу наћи не само у говорном језику већ и код Вука, у РСА и РЈА)

који оповргавају овај став Н. Толстоја. То је и јасно, јер као што смо помињали ра

није — и апстрактни појмови могу бити условно реализовани, „опредмећени“ што

им и омогућава положај јединке која ће се, као таква, одређивати на исти начин

као и сваки предмет или лице (исп. само У Тодора нигда ништа нема/Paзма једни

ножи позлаћени (Вук, НПј. 2, 97). — Већ сам чула једно чудо чудно (И. 108).

*** У коликој је мери неодређеност често ствар субјективног третмана пока

зују примери типа —„Што рекао неки стари поп Станко: кога сам крстио није се по

турчио“ (Лаз127). — „Нико неће знати како га је некад...бранио... некакав бенасти

Николетина Бурсаћ“ (Ћоп 1, 127). — „Неки Мурат, звани Мата, малоуман младић

из агинске породице Турковића... се испео... на ограду (Анд 69), а гдје је говорно

лице сасвим могло употребити и заменицу „онај“ и сл.
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у изванредно уходаној употреби краћег облика, нарочито када се на

неодређеност надовезује као нека врста пасивне опозиције дужем об

лику као знаку одређености јединке именичког појма.

IHоминатив-акузатив

168. Одмах можемо рећи да се надмоћ употребе краће форме огле

да првенствено у облику номинатива и њему једнаком облику акузатива,

и то код свих писаца и од најранијих времена“, било да је уз појам

употребљена неодређена заменица (или „један“), било да није.

Исп. примере са употребом краће форме придева у номинативу —

— акузативу уз јединке означене неодређеном заменицом:“

Пов: Заиде кеданк доваук и разŠлианк чловкк (3).

Вук ИЕС: Стану је послије... просио некакав богат трговац

(237). НПр: Нађе један крњав зуб (7). Уведе га у једну собу

у којојje био један вран коњ за јаслима привезан (10). Старац

запахну . . . и даде му један штап двороги, црљен (120). Био не

какав чоек врло богат и имао злу и преопаку жену (164). Био

један богат човек, па се прибије уз некаква . . . човека (50).

У томе и у томе селу има један богат сељак... само је несретан

(96). Причају људи да је у стара времена био некакав силан

човек који се никада Богу не мољаше (119).

Анд: Путници... видели неки бео сјај на хумци изнад моста (13).

Гледао око себе један црномањаст дечак од десетак година

(22). Међу ... кулучарима... био је и неки... онизак човек...

немирних очију (32). Старац је ... носио пред собом... неки

дебео штап, ишаран чудним знацима и словима (91). Неки . . .

инокосан човек застаде (105).

Кал: На његову лицу сјаји неки чудан израз (139).

“ Иста је истуација и у старословенском: „Придев који одређује именицу

напоредно с бројем једине у функцији неодређене заменице има доследно кратку

форму“ (Н.Т., ib. 55).

“ Морамо одмах напоменути да је грађа којом располажемо - не само за овај

већ и за наредне случајеве у којима се краћи облик у оквиру ове категорије упо

требљава — изванредно велика и да нам је стога немогуће иоле комплетније навести

све ексцерпиране примере, јер би само навођење примера удвостручило обим целога

овога рада. Ми ћемо стога цитирати ограничен број примера(задржавајући се посебно

на онима који „одударају“ од норме, тј. од огромне већине примера) као и случа

јеве где варирање у употреби двојаких облика придева указује на одређене зак

ључке о читавом проблему којим се овде бавимо.

9 Јужнословенски филолог XXIX 195



468
Јужнословенски филолог

Ков: Ноћу знао долазити некакав фин, уљудан и лукав лопов...

миш (34). — Школа, да... — ухвати ријеч неки слабашан пла

вокос младић врло старачког обличја (53). Некакав тежак,

но тром и тих вјетар проструји зраком (142). По соби се хитро

распростре неки љут, прокисео гушећи воњ (171). Продираше...

некакав тајинствен и страшан полумрак (189). Истисну бака

некакав неугодан подземни глас (196). Некакав тајинствен

пламен букну у читаву мојем бићу (197).

Коч: Зађе за један лиснат грм (119). Ја сам... Давид — викну

један мален човјек, готово прирастао за земљу (167).

Лаз: Зачух некакав тежак ход (65). Осећао сам некакав пријатан

умор (80). На лицу (му) некакав тужан и милостиван осмејак

(106). До кревета један прост сточић (161). Грмну један нов

глас са спољних врата (166).

Лал: Освјежен . . . — видјех своју десну руку како изводи један

бесмислен покрет у ваздуху изнад чесме (12). Ту се спуштао

један дуг глечерски језик (15). Један дугачак официр штрчи

преко усталасане масе — униформа му је чиста и испеглана

(43). Чујем један сив алт који је некад давно био сребрнaст

(67). Један танак поточић изведе нас на горње језеро (126).

Не види се ништа ново, али има један густ мљечни мирис што

се шири (155). Има на јужној половини неба један удаљен звјез

дани рој у скупу Малог Магдаленовог Облака (180). Неки

необријан човјек... тврди да је то његова жена (191). Продавци

вечерње „Правде“ ... извикиваху некакав страшан злочин

што се догодио ноћу (199).

Наз: Неки млад ненаоружан војник шета, у опанцима (26).

Петр: Очи (су јој) добиле некакав сивкаст, металан сјај (90).

Заустави (га)... некакав мек удар . . . и, одмах за њим, паде

нешто тупо (115).

Ћос: Осећа само неки чудан стид (65).

Ћоп 1 : Некакав ситан сплашен јадо . . . нађе се на заче

љу (44). Иза леђа им опоро закрешта некакав промукао глас,

вјероватно вође патроле (96). Једва се узвераше уз неки стрм

гребен (133).

Ћоп 2: Били су се склонили у један удаљен и забачен муслимански

цемат (32). Кад старац сасвим замукну... Један живахан куш

травко из трећег разреда застане у трку пред њим и почне да

се руга (40). Он је . . . слушао некакав неприкладан сипкав шум
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(63). Пред собом (је) имао неки конкретан задатак (75). „А

зашто не би била баш она!“ кликну у Шкуpи некакав раздра

ган глас (112). Некакав неспретан усташа веза им... руке и

пурну их у дугачак ред већ повезаних људи (126). С друге стра

не потока појави се... нечији голем сив мачак (134).

Шим: Зачу се . . . један очајан и дрхтав дозив (79). Нечији велик,

жут и куштрав пас... створи се однекуд цвилећи тужно (128).

Баци некакав велик пањ усред ватре (139).

Далеко је већи број примера у грађи без неодређене заменице,

а где се заменица мање или више јасно подразумева или се може евен

туално подразумевати:

Држ.: Изех лаву из ноката велик бокун (339).

РЈА: Набаса стран и далек путник на обор Вука Лапчића (С. Љу

биша, прип. 90).

Вук ИEC: Носи подоштрен проштац пред собом (18). И тако Тур

ци нагрну у празан и разваљен шанац (153).

НПр: Ковач... скује буздован врло добар (3—4). По том га

одведе у другу собу, у којој је за јаслима стајао бијел коњ с

тукумом . . . Најпослије га одведе и у трећу собу ђе је за јаслима

био кулатаст коњ (10).

Анд: Црногорац... пусти пригушен и отегнут звук (31). Тада се

зачуо лак пљусак... туп ударац о храстове греде. . . оштар

звиждук (38). Мерџан. . . извади из појаса кратак, широк

нож (и) клекну (48). Освануо сунчан новембарски понедељак

(54). Ту, у једној удолини . . . ископаше дубок гроб (58).

Једног петка... пришао му је сулуд и одрпан дервиш са испру

женом левом руком за милостињу (73).

Кал: Мрачан се стиснуо у трновит грмечак (51). Марко је држао

за држак танак крвав нож и отишао к својим колима (68).

На уској њиви... патуљаст дјечак велике главе боцка му

(тежаку) вочиће (97). Промакну хитро спровод. Босоног дје

чак... уплашен свећеник... и који члан породице (77). На тргу

присједне на низак зидић перивоја да се одмори (111). Из куће

се чуо гласан говор и вика (107).

Ков: Пред нас ступи . . . висок, коштуњав... смркнут и отегнут

господин, у дугачком истрошеном капуту. (48). Положи велик

омот са много печата на стол (70), Дебео човјечац... скакутао...

к столовима... стрижући лукаво маленим очицама (93). Уто
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скочи онизак, широк и јак дјечарац, лијепа црномањаста образа

и великих очију (169). Нато ухвати (жена) са . . . пећи велик

зарђали нож ... те... сваку шкуљицу... пуцета распори (171).

Два, три корака даље струјао и жаморио је ситан горски пото

чић (187). Ми посједасмо... Мален старељак ситне главице...

удари бичем и коњи полетјеше (196).

Коч: Чу се иза мене ситан, промукао глас (91). Накладоше нов

котао и подјарише ватру (111). Чу се из гомиле дубок глас (135).

Скиде пушку с клина... а дугачак нож задјену за појас (145).

Од свега... имаћа остаде ми још . . . добар, дебо прасац (181).

Испред Накомичића кућа. . . лизну широк и висок пламен за

паљене сламе и чу се снажан, протегнут узвик (252).

Лаз. На једном прозору белео се спуштен роло (51). Око главе је

имала црн, свилен шал (56). На откосу више ње стоји млад чов

јек (149). Мићо донио из вароши шарен нов ковчег (132). На

сред кухиње... стоји млад, здрав, снажан човјек, у шајкачи,

с ферменом (167). Онда уђе стар човјек и унесе чинију с јелом

(129).

Лал: Једном се код нас појави чудан човјек: жандармска блуза,

на ногама опанци, а на глави црногорска капа (24). Непознат

човјек с пушком стајаше иза пласта и дрекну (59). Напријед

иде огроман грмељ с торбетином (66). Најгрлатији је плећат

човек мојих година (93). Крупан младић у . . . кабаници... сје

ди... и брани се... Помаже му плав... Љепушкаст ђак (93).

Иде тако чудан дјечак, с трубом . . . и лута (96).

Наз: Сусрет с четом партизана и тужан пролазак уз до темеља

попаљена српска села... нећу овдје описати (12). Међутим

(ми) донијеше сточић и мален саг (29). Почех падати у полу

дријем док ми се причињало да ми голем топао длан глади преко

леђа (45). Волођа... хитро саградио, доље над самом водом,

узак дрвен пролаз (50). Хладан ме зној пробија (65). Пуче нам

пред очима величанствен видик (55). Дигнуо се црн облак, застро

је сунце (81).

Петр: За њиховим леђима пробијао се трчећи висок човек с пуш

ком у . . . руци (35). С десна иза Пипе, искочи рогат јелен, и

хтеде да прејури јаругу (37). Међу хајкачима настаде комеша

ње... чу се крупан, уздржљив глас (80). На ... тргу лежао је

један српски војник ... а поред њега стајао је, усправно, огро

ман, жут пас (92). Из једне од крајњих кућа... искочи плав
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војник са црвеном капом (93). Створи се крај њега висок и

витак женски лик (125). На њој је доста очуван, чист, црн капут

са оковратником (128).

Ћос: Ужасан страх бризнуо по њој (126). Вукашин... видео...

блистав жбун воде на витлу (133). Ушли су у воденицу... пра

зан камен се окретао (136). Гласан мумлав смех сјурио се у галаму

(194). Лак ветар се игра... јатаганима кукуруза (200). У очима

му је крвав клобук (217).

Ћоп 1: На Окановој Буки данима је врио шарен и бучан устанички

логор (26). Тамо му званично саопштише да му заиста долази нов

комесар, муслиман Пирго (38). Сув и хладан вјетар неуморно

брише преко голих брдељака (63). Угледа пред собом црвен

шмрцав нос и подбуле очи (97). Пењу се споро уз риједак за

шаптан брезик (104). Између високих и правих јелових стабала,

указа (се) сумрачан простран плот (133). Николетина одлучно

разгрну грање и закорачи у низак млад кукуруз (149).

Ћоп 2: Угледао... искривљену рачунаљку и нахерен глобус на

једном орману (39). Пред њим се пружао једноличан видик (62).

Негдје око девет сати, дојуpи у варошицу дугачак луксузни

ауто... пун усташа (113). Негдје у вароши зарешета... необичан

и стран звук (121). У томе... сплету... грана налазио се ду

бок понор, познат свим чобанима (140).

Шим: Горе... над бедемима... некад, давно скочио млад момак,

војник на стражи (81). Сјећао се... како се доскора... показао

млад Турчин... бијаше баш као Салко! (103). Очу се сизан то

пот... коња (124) На њему се указа младалкар, блијед и с већ

спуштеним копљем (124). Трубља јекну тишином, па опет

силан топот и зука накита и оружја. А диван бијелац простриже

као муња кроз силне редове (127). Преко доца... скакао по

мамно млад, био ждријебац, са високим турским седлом на

леђима (160). Старинско одијело на њему: црвен, велик пешкир

око главе, сивкаст кумпаран украшен чохом (162). Петрица...

опази у куту мален, низак кревет (193).

С обзиром на велики број оваквих примера у свих писаца, можемо

рећи да је краћи облик у овој позицији — нормалан, употреб

љаван као по правилу и да — кад је у питању номинатив и аку

затив неживих бића — у употреби краће форме међу писцима

нема разлике.
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169. Као што смо, међутим, у ранијим категоријама указали на мо

гућност појаве и краћег облика увек када је тај облик изазван потребом

одлепљивања од одређености у корист чисте квалификације, истицања

особине, тако и овде можемо, само у обратном смислу, поменути да ће

се дужи облик јавити онда када се он, у неку руку, помера са „квалифи

кативног“ терена и усмерава у правцу знака врсте, обележја специјал

ног квалитета и сл. ; исп. примере типа:

РЈА: Чисти златни прам од коси на вјетрић је тих разпела (40).

Вук НПр: Украде оцу из потаје један чудотворни нож (152).

Кал: Дјечаци су одгризали... крух, одмјерали доконо туђи за

логај (88). Ево — каже мајка... и даде им свакоме по један

сухи комад (89). Јесењ се приближује. По који суви листак

падне с гране (64). Ја ћу вам сад један зулум његов приповје

дити, — али прави, истинити зулум (112).

Ков: Иза црквице опазисмо стари дрвени дом на спрат (69)

—односно у правцу—„дескрипције“ јединке, „псеудојединке“ (одређене

„ситуацијом“ и сл.) или именичке представе; исп. ниже наведене

примере где очигледно латентни елементи „одређености“ изазивају

употребу дужег облика:

Ков: И мене људи ухвати грчевити дријем (35). Опет све... зао

купи густи мрак (119). Ха, ха, ха! — удари (гиздава вила) у

страшан бијесни розгот (139). Ја се сложим уз кревет на голи

под (173).

Коч: Лијепи задрушки мир, ред и поредак владао је под криовом

његова дома (45). Далеко видим: нашим несретним и чемер

ним отечеством обладаће дебели, црни мрак и мртва, ледена

слобода (221).

Петр: Занемешe... Загледаше се у све тавнији, влажни полумрак

безбројних стабала (31). После једнога часа Лена је била спрем

на. Бледи осмех јој није силазио с лица (131). Докторка је ишла...

испред њега бранећи левим дланом лелујави пламен свеће (145).

Ћос: Љуби га свуда, своје дете, сина! А... кроз благи осмех, текле

су јој мисли (119). Никола напуни снегом врела... уста да за

гаси жеђ. Огњиште у грудима. Усијани оџак душника (166).

Ћоп 1: Сасијече га врели рафал (92).

Шим: Турци су давно отишли... крајина се чинила мирна...

као да почива након извршена јунаштва. Баш се тога љета

навршило стотину година (како је)... њихова Госпа... у силни
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турски табор послала срдoбољу (88). Преочанин завезао на

дуго и видећи на лицима свечани занос од његове страринске,

отегнуте пјесме (181)

— дакле у случајевима које смо већ раније као категоријске показали

и констатовали.

170. Међутим, примере са употребом дужег облика, мада знатно

ређе, налазимо и онда када се придевом исказује особина неод

ређено третираног појма, чак и када је уз њега неодређена заменица

односно „један“ (у функцији неодређене заменице). Забележили смо

ове примере:

Вук НПр: Међу псима бијаше један матори пас (16). Даде му

један штап двороги (120). Био некакав богоугодни калуђер, бијеле

главе и браде, који се вазда Богу мољаше (122). Ујутро (ћеш!

наћи под својом узглавницом... један фацулет црљени (154).

То зачује на далеко један богати чоек, па крене из далеке зем

ље (206).

РЈА: Ја имам јошт један добри срок (С. Љубиша, прип. 193).

Анд: Најближи су могли чути . . . један други необични звук, али

то није био ни јаук ни вапај (49).

Кал: Неки нови догађај очекује га (95).

Ков: Читав дан ме је преметао некакав стари одвјетник (35).

Фуј! Која ли брука... — успламти неки свјежи алегат (38).

Увијек (је) сањарио и заносио се у неки нама непознати свијет

(51). Грозна лудорија! — протегнуо се неки лијени дугоња (53).

Неки непознати господин, висока стаса... утиснуо (ми) у руке

два... сребрњака (63). Оћутих неки нови, неописиви живот у

себи (159). Неки дугачки делија који заправо већ није патрио

међу дјецу, криљаше и махаше рукама (167).

Лаз: Што рекао неки стари поп Станко: кога сам крстио није се

потурчио (127).

Лал: Један бљештави реп ледника сурвао се... у језеро (56).

Наз: Уплете се у разговор неки... бркати партизан и рече (53).

Петр: Један плави, црвенообрази голијат... кврцну папагаја прстом

у кљун (108).

Ћоп 1: (Назора) некад, у ова ратна времена спроводио и бранио

некакав бенасти Николетина Бурсаћ (127).

Ћоп 2: — Бијежи! — прасну нечији престрашени глас (142).

Шим: Обје слике (је) нарисао... један стари калуђер који је имао

особити дар да црта зграде (38). Ударци вјетра слили... све те
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гласове у један силни и непрекидни шум (83). Уз некакав стари

пањ, с ногама као змије, лежао је Рашица (134). Некакав велики

стари гавран пролети више тога скупа и два пута загракта

(146).

171. И поред тога што је употреба дужег облика овде и мање

фреквентна и, у неку руку, неочекивана (нарочито уз неодређене за

менице)— дужи облик се у овим ситуацијама свакако јавља као

резултат ангажованости, пробраности једнаке, тј. — њене објективне

одређености, односно као резултат спецификационог третмана особине.

Говорно се лице, употребивши дужи облик, свесно или несвесно

ослања на ту објективну одређеност иако се тиме јединка не извлачи

из њене анонимности, не открива њен идентитет и сл. Дужи облик је

овде у ствари веома близак или једнак било са случајевима „псеудо

идентификације“ или, евентуално, и спецификације (исп. о томе

раније).

Ова се разлика лепо опажа у примерима:

Брате сад ће доћи љутит змај огњевити (Вук НПр 36). Отрчи

(Пепељуга)... онамо кад тамо... стоји великачки сандук от

ворен (И., 160). То бијаше гроб један нов, чист (РЈА, Н. На

љешковић 1, 145). Сад... му (детету) остави отворен пупак

(Кал 47). Иде мртав командир и мртвог борца води (Ћоп 1,

165). Око врата је носио објешен дурбин (Лал. 75). Узбуђен свет

у касаби посматрао је огромни пламен (Анд 98). Ту се зачује

крупан мушкарачки глас (Ков. 48). Допузи да прими... машћу

намазан хлеб (Петр 137) итд. —

где краћи облици, насупрот дужима, имају известан предикатизован

(предикатско-адвербијално-апозитивни) карактер док, дужи облици при

дев пребацују на терен „правог атрибута“, тј. оног који не исказује

само особину већ и везу особине са датом (извесном) јединком; отуда

и оба облика у истог писца у истом примеру као код Вука: „Доћи ће

љутит змај огњевити“; Ћопића: „Иде мртав командир и мртвог борца

води“; Андрића: „Узбуђен свет у касаби посматрао је огромни пламен“

и др.174

** С обзиром на то да и апозитив и краћи облик у крајњој линији врше пре

дикатоидну квалификацију, њихова диференцијална разлика се често губи, чак по

негде изједначава. Ово ствара могућност поспозитивне употребе краћег облика

атрибута, односно инверзног положаја апозитива, тако да их је понекад веома тешко

разликовати; исп. примере типа: Изиђе из гроба један чоек средoвијeчан, но громорадна
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172. У овом смислу, мислимо, да се могу разумети и случајеви

употребе дужег облика у примерима без неодређене заменице (иако се

она лако може подразумевати) као што су:

РЈА: То је био нашехљ старехв обичај добри (Мon. serb. 237).

Држ: Ер су нови пат учинили, да се сину Мару за онда не спо

дестава (243).

Вук НПр: Један пут дуне јаки ветар те однесе галију (52). Ту ћеш

наћи... тророги кам... Кад се чоек пробуди... трком пут

онога мјеста... и кад угледа они бор и под њим кам сузовити и

тророги... уложи копати (124).

Анд: Тосун-ефендија... je . . . умотан у широки црни минтан (62).

Зачује тежак, дубок и пригушени глас (117).

Кал: Гледао је руке којима је Шиме пратио лагани говор (61).

Ков: Што си се тако намундурио... — рече сусјед оцу који је сио

на зелени бријег (44). Туј се сваким кораком ствара нови видик

(94). Уведе нас у своју собу... Дугачки, четророугласти, не

покривени старински стол протеже се (95). Комординар . . . из

вади дугачак већ крезави чешаљ (96). Некога предвечерја бијаху

опремљена великашка кола за далеки пут (118).— Стани хуљо!

— загрми подмукли мушки глас (146). Кумординар поспреми

дугачки дружински стол по ком бејаху разбацане моје... књиге

(154). Птице су веселим пјевом поздрављале бијели дан (187).

Тихи сумрак спушташе се у двор Меценов (197).

Коч: Освануо је лијепи, насмијани Ђурђев-данак (41). Тихи је

вјетрић пиpкао и мpсио (му) . . . косе (47). Туба уморно превали

главу на тврди покривач (50). Међу људима се осјети неки

немир, тихи и једва чујни шапат (135). Онда се... упути...

Осману на каву. Узе мали и витки штапић из ћошка (146).

Продера се Тешан (касапин) колико га грло носи, па удари

нож у масни и прљави сто (147). Продера се Тешан из свег

грла и објеси масни бут о зарђалу . . . куку (148). То вам је

стаса (Вук НПр 122—123). — Био чоек неожењен па га нудили девојком (И. 194).

— Доведох к теби сина... у коме је дух нијем (НЗ 103)— насупрот: Човјек добар и

праведан . . . чекаше (НЗ 205) (што је нарочито карактеристично за црквене односно

старе текстове); атрибутски (по месту) употребљен придев, рекли бисмо, инкли

нира апозитиву: Мучаху (се) веслајући јер им бијаше противан вјетар (НЗ 95).—

Око врата је носио објешен дурбин на једном каишу (Лал. 75). — Ено жива кнеза

(Коч 134) и сл., мада се често разлика међу њима, као што рекосмо, губи и не осећа:

Нашли су заиста поломљене скеле и разваљен зид, али ни трага од кривца (Анд

37). - - Биjаше један човјек богат који имаше пристава (НЗ 180) итд.
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неуморни и вриједни посјетилац наше читаонице (151). Поносито

јахао... Реља, обучен у модри копоран (243).

Лал: Пси се смирише... и ријетко неки од њих одговори на не

прекидни урлик из Међе (64). Стрми засјек обале црвени се

над вировима (73). Закаснели одјек, мрачан, пође по шуми

(126). Уз уски дуги пропланак један танак поточић изведе нас

(126). Направио... неке висеће јазове из којих кроз пробушени

жљеб капљице... звоне падајући на подметнут лимени листић

(147—148). Ухватили су шпијуна... Обучен је у лаки мантил

и носи пепељасти шешир (182).

Петр: Далеко негде изумире силни лавеж (36). Зускине халапљи

ве... усне... упрте... у румени сложени печени бут (42). Човек...

oбриса ознојено чело које се делило напола, на бели и на црни

део као лице (35). Осети тешки притисак у души, па се про

буди (59). Меца је плакао целу ноћ кад су га одвојили у меко

постављени кавез (86). Из . . . сукњице, излазио је тануцки,

још плитки стас (62—63). Почеше да се дижу димови уз за

каснели тресак (93). Дрекну високи Немац подносећи мајушни

фар Вулету право под нос (112).

Ћоп 1: Николетина извади из џепа велики нож коричњак (59).

Ћоп 2: Дотад невиђени свијет дубоке планине водио је дјечакове

очи час на једну, час на другу страну (22). Учестани и продорни

јаук аутомобилске сирене најави долазак натпоручника Капе

тановића (120).

Ћос: Човек носи плехану пећ и велики дењак ствари (61).

Шим: Носи фес и има велики дућан код цркве (93). Опа

зио на њему црвени и модри траг камџије (116). Загрли га ква

сећи... сузама на његовим прсима златом везани „крожет“ (138).

На основу овога, као и увида у целокупан материјал којим рас

полажемо, можемо констатовати: номинатив и њему једнак акузатив

у језику писаца употребљавају се у овим ситуацијама претежно у краћем

облику придева, али се упоредо са њим у мањој мери, истина (бар у

нашој грађи) употребљава и дужи облик и то —у свих писаца (и источ

них и западних и централних) као и у изворима језика ранијих епоха

нашег језика.

Зависни падежи

173. Зависни падежи (генитив и акузатив живих бића, датив и

локатив), међутим, показују другачије односе, наравно, пре свега из
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међу писаца са западног и централног подручја, с једне стране, и писа

ца са источне наше територије, с друге стране. Ова разлика је позната:

док писци са источног дела наше територије, начелно бар, не употреб

љавају у зависним падежима краће облике (што, међутим, не значи

да их у њих уопште нема) дотле писци са западне и централне територије

краће облике — употребљавају. Грађа, међутим, показује да је и у тих

писаца у зависним падежима веома раширен дужи облик, толико чак

да се може говорити и о извесној уједначености у употребе облика

придева.

174. Највећи број примера придева у зависним падежима обухва

та генитив, коме се, количински, веома приближава — локатив, а следе

у знатно мањем броју акузатив живих бића и датив. То важи како за

краћи тако и за дужи облик. Односи међу самим писцима дају следећу

слику:

Генитив: У целини — нешто је већи број примера са краћим об

ликом, а у писаца је овако: код Држића— само краћи облик; код Вука —

бројна надмоћ дужег облика (свега 3—4 краћа облика према више од

20 дужих); код Андрића—готово само дужи облик; у Назора и Калеба

обе су форме једнако заступљене; у Ковачића — изједначене са лаком

превагом краћег облика; у Кочића— само дужи облик, а у Шимуновића

и Ћопића— знатно бројнија краћа форма. У мањем броју краћи облици

се налазе и у писаца са источног дела наше територије (Л. Лазаревић,

В. Петровић, М. Лалића). Исп. примере:

Држ: Двигни га са зла пута (265). Ма блаженица наша . . . осло

боди ме велика зла (287). Умиемо чинит ствари достојне . . .

лијепа и племенита скупа (242).

Вук ИEC: Турци послије жестока боја, освоје Ранитовачу (28).

Сад се он нађе између покварена моста и небројени неприја

теља (317).

НПр: Био један човек, па се прибије у некаква богата човека

(50). Још је Фата од рода богата (245).

Анд: Све (је) боље . . . од тешка посла (33). Очи утопљене, вириле

су из празна желуца (42). Просјак се тргне... од погибељна

бића . . . не познајући му врст (94). На вратима малена дућана,

стајао је трговац (100). Долац (се) смјестио... у . . . плоху...

винограда, ишарану уским тракама слабашна зеленила истом

изникла жита (118).

Ков: То је од силна напора и мозгања (76). Лакти му вирили из

отрцана капута (94). Ето посве непозната зарасла човјека за
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нама (99). Кисео и горак воњ узнојена одијела... напунило...

собу (113). Пас доплазио... за њим лижући му... сељачке гаће

од конопљена платна (137). Од гола страха и препасти радују

се да свиће дан (145). Скочи иза широка пања крај пута (149).

Угледам да смо на дну дубока понора (187). Одмиче таваницу...

а онда у њу прољева из црна лончића (194). Морам... прегнути

на дело поштена човека (50). Затегло му се ћурче преко ши

роких леђа, од дубока даха (105). Изгубљени (су) ... у пустињи

незнана краја (63).

Наз: Ноге (ми) у леду од трошна пода (28). Видимо отвор расвет

љена тунела (51). Кољена ме од дуга јахања грдно бољела (74).

Склоних се под крошњу дебела стабла (75). Гладан (сам) уморан

од предуга јахања (78).

Петр: Мацко (се) некако дохватио отворена простора (29).

Ћоп 1: Вршке камених биљега... вирили из густа зеленила (32).

Сјурише с брисана простора у плитку пошумљену увалу (35).

(Бришу) очи крајичком црна рупца (64). Тешко (дише) од

узбуђења и преваљена пута (67). Крај проваљена плота стајало

је некакво дјевојче (70). Враћао га је из камењара и густа

шипрага (152).

Ћоп 2: Због радознала свијета и гужве, ствара (се) обавезан

застој (35). Милош . . . се окрену испод обасјана бљештава кро

ва (64). Удисао (је) оштар мирис одвугла невена (79). — Види

баш ме стјера у крај — тужно помисли он мрвећи прхли вршак

струла и просушена проштаца (84). Почепркао је по . . . Џепови

ма танка капутића (100). Сваки тренутак протекла времена

значи чисти губитак (105). Крсто се... сложи поред потам

њела дирека (118). Тамо је, преко нова покривача, лежао цркве

ни барјак (23). Сељаци нагоше да бјеже посрћући преко не

равна камењара (142). Служио (је) ... све док га нијесу, из

непозната разлога, отјерали (25). Послије дуга пута... синуо

Лисичјак (24). Испод подерана рукава указа се . . . масница

(18). Вечерњи позив... послије неколико дана неодређена,

мучна и напета затишја, учинио се хоџи нарочито важан (85).

Дјечак је... с мржњом гледао... крајичак бијела зида своје

негдашње школе, која је провиривала иза ниска баира (50).

„Вучић“ се спусти с кревета... довуче се до ниска прозорчића

(48). Послије кратка разговора са женом и зетом, Саво Љуси

на... крене у село (109). Једном, ... послије кратка и обилна
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пљуска, у село... упадоше усташе (102). У... сјени тек садје

вена пласта сијена, сједи... дјечачина (93).

Шим: На том сивом камењу није било ни маховине . . . осим некак

ва жуткаста лишаја (19). Од пуста страха није могао ни главе

подићи (31). Приказа (се) слика страшна боја (40). Селима

се ширио... мирис згњечена грожђа (66). Ја сам нашао службу

у добра господара (75). Усташца затрепташе од радосна смијеш

ка (85). Шаренили се од тамнозелена, жута и руменкаста лиш

ћа (104). Слијегало (се) с обију страна широка пута, на једној

страни вароша (119). Очу се силан топот брза коња (124). С

једне и друге стране тому великом путу измјењивале се стара

и млада шума доцима пуним густа и већ зрела житног класја

(159). Питао Бошко стрепећи од радосна немира (192). Извио

[би се) трачак плавкаста дима (197).

Примери дужег облика генитива:

Вук ИЕС: Послије страшнога боја... надвладају Турци (23).

Послије жестокога боја... обладају (58). После дугога и страш

нога боја увате Турци Кочу жива (114). Срби, после страшнога

боја и пропасти, опет купе (се) (154). После дугога тамо испи

тивања... отпусти ји Милош обојицу (187). Послије различ

нога таковога препирања рекне митрополит (218). После... ду

гога боловања остао мало погурeн (248). После дугога... лече

ња остане сакат (298). Он после краткога боја... измакне се

(305). После жестокога боја отму по села (310). После здра

вога боја, тако ји све претера (219). После дугога промишљава

ња... договоре се (9).

НПр: Онако трудан сједне испод једног високог дрвета (126).

Нанесе га једно вече пут пред кућу једнога богатог чоека

(206). Синовац изиђе на поље па узме мјешину од закланога

брава (212). После дугога ценкања погоде се (213).

НЗ: Приступи к њему жена са скленицом мира многоцјенога (68).

Каза им причу . . . у једнога богатог човјека роди њива (169).

Анд: Простор је испуњен . . . задахом мокрог одела (31). Везано

тело задрхта од кратког и неприметног убода ножем (48). Спо

po... је продирало... сазнање о ономе што се ту . . . у току крат

ког новембарског дана десило (53). Запали свећицу са савије

ног воштаног свица (58). У наступу неочекиваног одушевљења...

он се није више смиривао (59). Беле косе . . . провирују испод
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необично плитког феса (84). Ноћи су тада биле пуне опрезног

и страсног шапутања (88). Жене су . . . плакале од неразумљи

вог ганућа (88). Најживље ... шале плету се око једног ониског

и снажног младог човека (103).

Кал: Пријеђе двоје дјеце опрезно преко урушеног зида (41). Јер

ка. . . остала је, из непознатог разлога, уза њ (80). Он је тога

дана изишао из старог олињалог хаљетка (81). Послије муч

ног одвајања... даде се на посао (86).

Ков: Извади некакву шкатуљу из дугачког капута (35). Исправи

га иронично сипутљив гласић неког племенитог дебељка (53).

Тај . . . рођак... бијаше . . . магистрало у некога јако високога

господина, кога је наш рођак вазда називао „илустришимуш“

(56). Отац извуче печенога пурана . . . из торбе (92). Сједнемо

око . . . округлога столића при зиду (102). Рука њезина... во

ња... Љутином неког тешког мириса (121). Женура оде до не

каква дугачког, отрцаног и нечистог стола (171).

Коч: Узјаше помамног кулаша, а објеси кубурлуке (45). Стручак

мирисавог босиока провирује испод фесића (47). Извади из јед

ног дрвеног заструшчића пушчано зрно (49). Послије дугог

полусањивог, дрхтавог трзања превари га сан (86). Испод твр

дог, сламног поглавача мирише суво босиље... а под њом се

шири мирис загријаног планинског сијена (122). Од силног

узбуђења, немоћно спусти главу (122). И једног кобног дана . . .

ненадано се дигоше... вјетрови (243).

Наз: Прође мјесец дана нестрпљивог чекања (12). Било је то кад

сам — послије дугог и готово непрестаног, понајвише ноћног,

јахања и ходања . . . наједном клонуо (64).

Ћоп 1 : Осјетио се . . . дах једног . . . суровог живота (13). Лецну (се)

од нечијег тихог узвика (58). За вријеме кратког предаха,

пригушено виче помоћнику (68). После кратког договора па

трола их потјера (96). Једна чемерна бака... враћала се једног

раног магловитог јутра у своју колибу (165). Чудно створење

уздисало је с узвишеног подијума (41). Дрхтећи... промоли

главу испод танког покривача (47). Дјечак... клечећи иза

хладног стакла... зарицао се (49). Тодор од оштрог бола узе

да гризе усне (49). Од снажног шамара дјечак одлете у ћошак

(115). Нити је шта чуо осим непрестаног зујања (125).

Шим: Мало даље у валовима плавога дима лежала . . . она два

дјечака (72). Зачу се у тишини прасак... сред пустога поља
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и Мртвога језера (79). Прси му (младом војнику) се угодно

надимале под ударцима свјежег вјетра (82). Кроз њихове се...

успомене провлачили траци неког новог свјетла (84). Укочиле

(се) хрпе ниских врба и високог јаблања (89). Опази... покрај

некаква старога гроба, цуру (105). Од силнога весеља говорио

свакакве чудне ријечи (117). Погледа на десну страну великог

пута у жути долац тешког пшеничног класја (159).

За датив је тешко нешто одређеније рећи, јер је примера исувише

мало. Забележили смо само ове:

Краћи облик:

Онестије добру човјеку говори (Држ. 248). Триеба је бит...

угодит злу бремену (И. 272). Ми се добру бремену одавамо

(И. 257). Он (се) добру бремену дава (И. 278). Открије то младу

момчету, родом из Ниша (Вук ИЕС 190). Она се пода разблудну

и раскошну животу (Ков. 125). Корачи брзо к високу кошчату

момку (Шим 169).

Дужи облик:

Викаху на њега говорећи да грешноме човјеку дође у кућу (Вук

НЗ 188). Вребају... тренутак... или се надају неком лудом и

срећном случају (Анд 107). Поставио је то питање неком не

видљивом саговорнику (Ћоп 2, 88).

Ни акузатив живих бића у примерима овога типа није обилније

евидентан, бар у грађи коју смо ексцерпирали, налазимо га само

у неколико писаца и по неколико примера. Ако би се само на основу

њих могло судити, рекло би се да је краћи облик обичнији (чешћи)

код: Држића (нема забележеног дужег облика) и старијих писаца, Вука

(сам један пример дужег облика), Ковачића (само један, несигуран при

мер дужег облика), Назора (нема ни једног дужег облика) и Шимуно

вића, док је код Ћопића више дужих облика (4:1) а код Андрића има

само два, а ни један краћи. Сем тога — има један забележен пример

краћег облика и код В. Петровића. Ипак, најосетнија се разлика

опажа углавном само код Вука (обично у народним приповеткама). Исп.

примере краћег облика акузатива:

Држ. На добра ти се смо човјека намјерили (253).

РЈА: Посла му једнога добра ликара (М. А. Рељковић сабр. 5).

Вук ИЕС: (Да) Кара-Ђорђу... лепа кулатаста ата (51). Свака

нахија избере поштена и паметна човјека... да суде (62).
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НЗ: Доведоше к њему човјека нијема и бијесна (10).

НПр: Ала имаш брза коња! Где га доби? (27). Натегне пушку те

се обрадује где је убио златоруна овна (82). Трећега ћеш (чо

века) срести а он носи жива голуба, и за голуба подај штогод

заиште (86). Угледа три коња, једнога црљена као крв, другога

црна као угаљ, а трећега жута као чафран (122). Угледа кри

лата коња и на њему крилата чоека златнијех коса (192).

Цар ... на коња гола узјаше (193). Још су добра роба заробили

(РЈА НП Вук 2, 607). Јеси добра роба заробио (И. 3, 267).

Ков: Опази учитељ... подриjeмaнa пурана (49). Не служи побож

на и добра господара (107). Сада... служим побожна господа

pa (111).

Наз: Изненада сретнемо на путићу залутала црна козлића (41).

Петр: Приметише... поднадула коња, беле муниционе сандуке (92).

Ћоп 1: Николетина... размахну руком на модра лептира (49).

Шим: Св. Михаила са . . . копљем . . . притиснуо страшна и гадна

ђаволину (29).

Примери дужег облика акузатива:

Вук ИЕС: Милош и Молер добију на врат новога противника

и трећега ортака (169).

Анд: Позвао је старешину сејмена, једног . . . бледог и нездравог

човека (35).

Ков. К тому си живо предочих некога сусједнога свећеника који

бијаше надалеко познат као најбољи проповиједник (62).

Ћоп 1: Пронашао је (за) свог заштитника, једног престарјелог

катихету (76). Николетина . . . је првом приликом... јуришао

на... преосталог коња у јединици (153). Љутио (се) на некак

вог... невидљивог саговорника (165).

Ћоп 2: У... дубини неба сагледа неуморног певача (шеву) (13).

Иако овај број примера не даје основа за сигурније закључке, већ

је и сама употреба дужег облика интересантна, јер је то, изгледа (као

уосталом и у осталим падежима) новија, српскохрватска појава, утолико

евидентнија уколико је извор млађи, ближи савременом стању нашег

језика.

Локатив, као год и генитив, обилује примерима. У целини узевши,

већи је број примера са дужим обликом. Код писаца стање је следеће:

у Држића—по један краћи и дужи облик, у Вука и Ћопића—лака пре

вага дужег облика, у Ковачића, Андрића и Кочића — само су дужи
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облици, у Калеба више је дужих, а у Назора и Шимуновића — више

краћих облика.

Исп. примере краћег облика локатива:

Држ. Бокчило... ми смо на добру скоку (339).

РЈА: Постави у чисту лонцу (З. Орфелин 386).

Вук ИEC: Он на добру коњу утече (145). Који је крив, што сам

вас ја по . . . рђаву времену од ваших кућа затрудио (189). Шта

је он... с толико... солдата у равну пољу могао учинити (233).

Кал: У нечисту рупцу завезано нешто пуре (86). (Пура) се жути

на нечисту рупцу (92). Живе у слабу кокошињаку (101). Прос

јак... се нашао на необичну тлу (110).

Наз: Прођосмо Купу у малену трошну чамцу (12). Сједи на голу

камену (31). На широку зренику (је) полукруг високих планина

(55). На домаку села, на стрму путељку, коњ ми посрну (55).

Преспавао сам у тијесну прљаву стану (74). Говорио ми је о

лијепој шуми, о удобну шатору на високој планини (80). Мени

је ка да... све до Дурмитора нисам десетак дана јахао на умор

ну парипу и којешта доживио (80).

Ћоп 1 : Легија је прелазила у напад по голу сјенокосу далеко испред

гробља (34). У тијесну разграђену дворишту, пред посрнулом

кућом Николетина опрашта се од матере (62). Он злоћудо

цвили у огољелу воћару (63). Брундао је Николетина... мjeрeћи

мноштво трагова у плитку снијегу (133). Та... срећа задесила

и Бурсаћеву јединицу у питому крају поред потока (142).

Ћоп 2: Кућа . . . Обрада Бокана била је на склониту мјесту (9).

[Стабла) се... губила у непрегледну мору грана (22). Превртао

се на уваљану лежају (25). Дизао своје гломазно тијело из ћош

ка удну дугачка стола, постављена у хладовиту шљивику (60).

Живјели у . . . притајену страху (61). Сноп сунчaнe свјетлости...

је укосо падао по уваљану лежају преко пута (64). Отприје не

колико дана, на видну мјесту, стално лежао број „Хрватске кра

јине“ (72). Сузе му стадоше капати... губећи се у окресану лишћу

(95). Све је то видио . . . давно, у непријатну сну (96). Цокуле

застругаше по утабану дворишту (123). Хоџа се обрео у непозна

ту крају (86). Окрене се према уску шумском путељку (98).

Шим: Сунце је стало негде на неодређену мјесту (19). Црква

(је) била на високу двокраку брежуљку (26). Клисуре заробиле

малу варош Чардаке на стрму обронку (59). Збијени Чардаци у

непомичну усјану зраку (59). Мало даље, у брежуљкасту пољу,
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весело текли бистри Глибушини притоци, па у влажну и топлу

зраку шумио бујан живот крепка рашћа (59). Пјевао је... а глас

му се губио на отворену пољу (93). Затим (су наступали) алка

pи. . . у добру реду (122). Затим је ишао алај-чауш у црну

баршуну извезену сребром (122). То је тркао други алкар, ве

лики и црн, на малену риђу коњу, али брзу као стријела (125).

Стари Вукеља... сједио на ниску камену (144). На мршаву,

црну коњу указа се... коњаник (156). Затече ујца у озбиљну

говору (187).

Примери са дужим обликом локатива:

Држ.: Ма свитло своје лице на билому прозору на сваки час каже

(240).

Вук ИЕС: У дугом испитивању ода Мијаило . . . друга (190).

НПр: По дугоме путовању наиђу на један чардак (9). На дугач

ком ражњу печено јагње (200). А по дугом времену дође госпо

дар (65). Изишавши... стаде на мјесту равном (145).

Анд: Сејмени пронашли у једном удаљеном селу двоје близнади

(10). Гуши (ce) у затвореном простору (41). Шејтан! Чудна реч

казана... у овако необичном положају (44). Сви су стали на једном

узвишеном оцедитом месту (46). Плевљак сјаха... изгуби (се)

на стрмом, раскаљаном путу (47). У опрезном сашаптавању...

сакупили... знатну своту (56). По неком белом сјају... види се

да се сунце негде бори са маглама (59). По блештавом и топлом

априлском дану обишли су грађевину (62). Он (се) из оног

свечаног расположења у хладовитом потоку нашао (95).

Кал: Пролази тако вријеме у . . . једноличном куцкању . . . у сненом

гледању (41). Дошла је с пута... у новом сукненом руху (63).

Присјети се: замахне ножем у великом луку опрезно (68). Тада

се дивно осјећао у новом крају (72). (Лик) Богородице... се

губио у богатом оквиру, међу златним даровима (81). Чобаница

у отрцаном садаку гледа за њим (91). Он се заљуља на нагњи

лом листопаду (94). Живе у... преуском простору (104). Прошао

је Маркан јашући... на мршавом неосамареном магарцу (120).

Ков: Наша колибица... не налази се у селу него на високом са

мстном брежуљку (38). Стао је тулити... о рашчињеном желу

цу некога вегетаријанца (38). А дјеца пофркала у добок снијег ...

Али стадоше ужасно дречати у дубоком снијегу (42). На дугач

ком ужету водио кравицу (43). Чепркао читав чопор раца и

гусака по дубоком и црном блату (43). Био је од пете до главе

212



Одређени и неодређени придевски вид 485

у бијелом, фином свечаном руху (44). Ја у дубоком снијегу мокар

као миш (45). Пред нас ступи господин, у дугачком истроше

ном капуту (48). У двокрилом, климавом кућерку биће им тијес

но (59). У великом, зеленим бусеном прераслом дворишту угле

дасмо жупника у дугачком црном капуту (69). На клиском поду

помакне ми се нога (77). Претсједника... тетурасмо на великом

наслоњачу (87). Носи нешто у бијелом замоту (90). Сваки дан

почимаш... на познатом попришту (91). Опазио сам све нас у

силном огледалу (100). У тихом и присталом сељачком дому

пцвала и бујала дивота сељачке љепоте. (125). Нађох се у сјај

ном стану са својим оцем (162). Ми се нађосмо у подземном

храму (189).

Коч: Мали мравак . . . мили по сувом прутићу (41). (Куће) се у

полукружном, непрекидном низу протежу испод планине (86).

Наз: Ми га нађосмо у јадном стању (18). Слапови потока весело

жуборе у тихом сунчаном дану (43). Стиснути смо у уском про

стору (49). У те дане био у прилично јадном стању (77).

Ћоп 1: У натуљеном разреду сеоске школе, Николетина је...

слушао декламације (110). (Чета) је окренула у непознатом“

правцу (132—133).

Ћоп 2: Старац (седи)... на хладном углачаном камену (7). (Го

мила) је... ишла у танком облачку сиве прашине (16). Тај се

сан остварује у нешто измењеном облику (51). Све се то изра

жавало у некаквом неразвијеном и недовршеном облику (56)

У хладном грчу стезао у џепу откочен револвер (59). Некакав

мрзли талас... зачас заледи сва лица у нијемом запрепашћењу

(68). Јурио (је) ... сав се губећи у задуваном старачком каскању

(88). Све га је теже било разликовати у спрженом сивом каме

њару (86). (Сјећају) се оног страшног предвечерја негдје на

раскаљаном друму (89). Лежи у једном вјешто удешеном скро

вишту (97). 1 лагоје... послије дужег сједења на хладном та

вану . . . силазио (98). Минуше тако два-три дана у тешком

послу око сјетве (101). Види себе... у мрском огледалу (111).

Потрча... стазом која се губила у бујном кукурузу (134). Он

је, сав у једном напетом грчу (141). Састанак... био . . . заказан

на једном заравњеном платоу... (145).

Шим: Зраци сунца (обасјагали) њежни струк Бојин... у бијелом

садачићу (46). Косе им вијориле на силном вјетру (86). У великом

*** Иако је овде предлог „у“, овај случај може да се схвати и као падеж прав
} р

на, тј. датив.
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весељу грли мајку (118). Стабла су се у пустом пољу увијала

(134). То бијаше Јурица Орлић у новом . . . одијелу (169). Пра

ћаше погледом њезин... струк у бијелом садачићу (175). Угаси

се на разливеном воску (194).

175. Да поменемо и овде већ констатовани податак — да се и за

висни падежи придева употребљених у адвербијално-апозитивној функ

цији радо јављају у дужем облику. Ортодокснији су у том

погледу Вук и Шимуновић, који дужи облик у овим приликама нерадо

употребљавају. Исп. примере за оба облика:

Вук ИЕС: Човека . . . везали жива око ражња (142).

НЗ: Да видите човјека у меке хаљине обучена (25). Угледа ондје

човјека необучена у свадбено рухо (56). Што сте... изишли да

видите? Човјека у меке хаљине обучена (150).

Анд: [Лежао је велики везир, раскопчане антерије . . . и далеко

одбаченог каука (73).

Ков: Налази се у селу на високом самотном брежуљку, обраслу

на источној страни шумом (38). У... зеленим бусеном прераслом

дворишту угледасмо жупника (69). Испуза нам у сусрет пог

њурени старчић, просједе браде која се скончавала у силном

малне преко уста завинутом носу (97).

Коч: Ено жива кнеза (134).

Ћоп 2: Испунило га... и страхом од... проклетог метала, према

заног сивомаслинастом бојом (121).

Шим: „Алка“ виси на конопчићу високо растегнуту (111). Чинило

(му се) да је на неком новом свијету никад невиђену (122). За

тим је ишао алај-чауш у црну баршуну извезену сребром (122).

Салко је... у одијелу украшену сребрним токама (140).

КВАЛИФИКАЦИЈА НЕАНГАЖОВАНЕ, НЕПРОБРАНЕ ЈЕДИНКЕ

(Чиста квалификација)

176. Прелазећи на примере типа показаних под „в“ и „г“, а имајући

у виду оно што смо поменули говорећи о плану и збиру (исп. чл. 43—

—51 и 56) ми, у ствари, обухватамо оне ситуације у којима је јединка

у правом смислу, потпуно и апсолутно — неодређена. За разлику од

ангажоване, пробране јединке, која се у погледу одређености одлико

вала извесном двовалентношћу (објективно — одређена, субјективно

— неодређена), неангажована, непробрана јединка се, начелно, одли
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кује прекидом везе са том одређеношћу; јер чим смисао саопштења не

имплицира нешто што је у стварности или бар у свести из

весно, на датом месту и времену егзистентно, јединачно остварено— не

може се ни знати ни одредити које би могло бити, које ће бити, доћи

у обзир и сл. Смисао саопштења може отуда да се односи:

a) на једну а у исто време на сваку, било коју јединку која се исказаном

придевском особином одликује (исп. „Кад човјека мила јој ухвати, тада

се до ситости ужије своје (страсти)“ (Ков 116))— или б) на све јединке

датих особина (исп. „Матор се коњ не учи играти“ (НПосл 214))—или

се в) на јединку и не односи, већ на појам као такав (исп. „Себичан си

као гладан курјак“ (Ћос 108) и сл.).

Тиме што избор није извршен—уз овако третирану именицу евен

туално употребљена заменица „неки“, „један“ и сл. не би имала значење

„један од“ (као у „ангажоване“ јединке, јер овде и није битна поје

диначна опредељеност), већ — било који, ма који, који буде, односно

сваки, такав уопште појам и сл.

Номинатив — акузатив

177. Оваква потпуна неодређеност јединке свакако је елеменат

који условљава доминантну употребу краћег облика, знатно дослед

нију него у примерима претходног типа— како у номинативу—акуза

тиву, тако и у осталим, зависним падежима—у писаца који те облике

још употребљавају“, мада то не значи да се у извесним ситуацијама

неће јавити (моћи јавити) и дужи облик. Када се тај облик јавља,

када је он могућ, а када није — принципијелно је питање и ми

ћемо о томе поговорити пошто најпре покажемо стање и примере у

писаца.“?

Уопште узев, читава грађа показује релативно оскудан број при

мера дужег облика за разлику од краћем који је веома уходан. Ово

важи пре свега за номинатив — акузатив ствари, и то у језику свих

писаца и извора: -

Пов: Да 8чини како докук чловкк (3).

Држ. Реци му, да ми пошаље један врућ марцапан (261). Дукат

дјевојци частан дар (278). Умјетелан човек свему врха доходи

“ Старословенски је такође врло консеквентан у употреби краћег облика у

овим случајевима (исп. Н.Т. ib).

“ Ми опет помињемо да је примера за краћи облик у свих писаца толико

да их није могуће све навести, те наводимо од сваког писца само по неколико.

Ово нарочито важи за номинатив и њему једнак акузатив.
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(328). Добар се морнар у фортуну познава (333). Марио као

ушкопљен вук измиче (341). Ах смрти гдје си? На велик ти би

ми препозит сад била (356).

РЈА: Покварен желудац сваке болести... навлачи (Ј. С. Рељковић

371). Када буде чист дан (Наруч. 28 б). Зао језик чак и мртве

вади из гробнице (М. Раднић 428 б).

Вук ИEC: Неготин... могао би... добар уредник, чувати (235).

- Онда се врло млад покалуђерио, и млад архимандрит постао

(239). (Томић) је... био добар пјевач (278). Цијела је Раићева

историја пуна грађе... само би требало мудар и вјешт мајстор,

да од ње начини праву историју (350). Будући даје био добар

ловац. . . водио га... у лов (358).

НПр: Рече (ковачу) да... од свега гвожђа добар буздован скује

(3). Ја ћу се створити леп коњ (47). Нећеш (ме) видети док не

подереш гвоздене опанке и не сатреш гвозден штап тражећи ме.

Снаха добра као добар дан у години (104). Лисица рече: „Не

отварај ни по што на крупан глас, већ на врло танак (225).

НПосл: Магарац је магарац ако ће имати и златан покровац

(13). Бољи је добар глас него златан пас (59). Беспослен Мујо

фишеке савија (14). Беспослен поп јариће крштава (14). Гладан

курјан усред села иде. (49). Гладан пас о комађу сања (49).

Добар глас далеко иде (71).

НЗ: Уска врата и тијесан пут . . . воде у живот (15). Добар

човјек... износи добро, а зао човјек. . . износи зло (29). Знао

си да сам ја тврд човјек (189).

Анд: Лепо је то... замишљати тврд и скупоцен мост преко реке

(29). (Осуђеник на коцу) личио... на високо уздигнут, тврд и

непролазан кип (355). Дрина (је) била пресвођена . . . дрвеним

скелама које су личиле на бесмислен и замршен сплет борових

греда и дасака (64). Свет се окупљао око натписа и гледао у

њега, док се не би нашао какав софта или млад хафис који би...

прочитао натпис (70). Ту су . . . отсецане . . . главе... тела. . .

бацана... у Дрину, ако се нико не би јавио да... сахрани обез

глављен леш (96). Легао... зевајући . . . као престарео торни пас

(97).

Кал: Анте . . . настоји својем . . . лицу дати строг, важан изглед

(48). Зна поп шта говори, као учен човик (50). Глас му је као

да... одређује важан и надасве користан посао (86). А све би

његово (имање) један марљив тежак могао обрадити (118).
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Ков: Данас међаши, сјутра незнатан пољски квар . . . или чији

обијестан дјечак... све би то распалило мога оца (39). Он је

добар као добар дан (51). Код дјетињих спровода носи (се)

мален лијес (62). Гладан и жедан човјек граби објема рукама

(87). Јесам ли добар ученик или не (113). Гдје може да буде

икоји жив човјек красан (117).

Коч: Дигао главу као неслан ован (67). Тешко ли је, брате кад

стар инсан плаче (96). О, добар је твој отац, к'о добар дан (74).

Гдје нађе какву стругу или . . . опао плот навуче грања па лијепо

све загради (129). Мрсио је . . . те . . . могла му је и најси

ромашнија станарица лијеп ручак или ужину спремити (129).

Из Лике си... али не наведе на танак лед (198).

Лаз: Ја сам према њој само галантан господин (38). Сваки ма и

неозбиљан корак у љубави био би корак у женидбу (37). Ваљало

је почети ма какав индиферентан разговор (52). Од тебе се,

оче... има и матор човек чему научити (129). Кмет се окрену

скупљеном народу: Добар кочијаш по доктора, а добар катана

по владику (154). Сан се, као неки тежак, мекан и равномеран

покривач, поче простирати по њему (200).

Лал: Капут (је) објешен— као да је под хаљином неки чудан ске

лет скривен (11). Са (ових извора) се може пити... вода кад

се широк јовин лист стави на водену површину (16). То изгледа

горе него . . . кад се огроман град, одједном запали (34). Не

може да јој разоре бразду... треба ту јак раоник (60). Он ...

неста као . . . један огроман мјехур (173).

Наз: Да... нам је . . . проћи кроз ту... шуму! Саставио бих нов

епос (28). Нафта у свјетиљци даје веома слаб пламен (34). Те

че. . . као танак млаз вина или воде из пипка на бачви (51).

Понијет ће ме . . . у село, дати посебан стан, партизанку да ми

куха (65). Пореметише му стари . . . начин живљења не упу

тивши га на нов напреднији поредак (83).

Петр: Ништа (му) неће моћи надокнадити . . . ону сласт . . . када

би (се) његова голубица . . . на један његов кратак жвиждук...

узвитлала у висину (50). (Сад је) шума . . . као напуштен дом

(67). Изнад шуме... стално кружи по неколико орлова, удвоје

и по који усамљен ловац (65). Она је лепотом . . . чинила дубок

утисак на мушкарце (66). Кад би само хтео, научио би он њега

(пса) да апортира бачен камен (95). Доктор . . . би по струци

требало да буде оштар психолог (146).
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Ћос: Ја нисам човек... ја сам угашен угарак (66). Ух што си неки

грдан алапљивко (80). (Зар) би паметан човек и поштен отац

због странке и политике онако поступио са сином (107). Он ми

се наругао као што ми се ниједан жив човјек није наругао (155).

Свима врео катран у грло треба сипати (168). Пијан човјек из

губи памет па прича онако, свашта (212).

Ћоп 1 : Та коме данас није потребан добар пут (13). Ко би рекао

да у чети толико ваља један диванџија и разговоран човјек (37).

Честит војник увијек ће се већ снаћи (44). Командир... као

сваки добар војник, мршти се кисело (116). Синоћ му се

пјесник (Назор) чинио као неки уморан старац, необичан чича

(122).

Ћоп 2: Свака улица... и значајан стисак руке . . . одавали су

топлину (87). Првих година... још је и навраћао код брата,

доносио у торби бијел и необично нарастао хљеб (100). Ошину

га по срцу као изненадан ударац (132). Поштен ловац нема (се)

чега ради узнемиравати (134). Постигнут циљ губи своју...

привлачност (135).

Шим: По ... тијелу почели пролазити хладни трнци, као да му

је некакав неугодан и студен вјетар пухао испод знојне кошуље

(34). Кад би негдје међу брдима... видио гдје силази у кланац

запешкирен кршан момак... оћутио би (човјек) близину чароб

ног и јуначког Истока (88). Дошли... кући као мукао олујан

облак (153). Она се радовала... да ће јој ујак, као и сваки пут...

утиснути у шаку сјајан сребрн талијер (161). Отишао (у свет)

кад још бијаше голобрад момчић, али се... повратио... као

зрео момак (168). Слушкиње биле у ње саме красотице... она

их показивала својим гостима као драгоцен кућни украс (200).

Иако у мањем броју, ми већ у старим текстовима нашим, а и код

савремених писаца налазимо ту и дужи облик (наводимо већину за

бележених примера):

Пов: Реч ми да... ће šгаћати и слšжити лиепоu ... каконоu

šгодни синк скow^* родителк (70).

ДЗак: Gиликан wвразwлик да се каже татк и гоštapk wвличкни (72).

(тј. овим начином да се казни лопов и разбојник доказани).

Вук ИЕС: И од тада... Вељко остане... код совјета... рабри

војвода, а код Турака страшни непријатељ (228). Био је ју

нак... а страшни непријатељ Турски (249). Био је... не само
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рабри јунак него и мудри уредник (253). Милош је био . . . ју

нак неисказани (260). То је један рабри генерал (318).

ВП: Поручујем вам да с њим учините о свему чисти конат

(V, 184).

НПр: Кад ја бија у младо доба стари чоек... имадијасмо много

кошница (202).

Анд: Сад се свету чинило да хоће нови Стамбол да подигне овде

на Дрини (27). Немилост, то значи да си удаљен од везира . . .

Значи изгубити тешко стечени иметак или, ако га и задржиш,

грицкати га крадомице (41).

Кал: Не окрећући главе, (просјак) потражи наоколо као уплашени

вол (100). А просјак... осјећао је потребу да се ували у заш

тићени кут. . . да нешто поједе и проспава ноћ (106).

Ков: Он ће у високе школе кано сиромашни ђак... а школаће

га... онај господин (67). Скакао је и плесао као пијани чауш

(68). Затулио (је) од бола као стари рањени пас (77). Ондје праз

не боце на окупу као густи грм у јесени (87). Вјерни слуга прије

ће пропасти у црну земљу, него слагати пред својим господа

ром (134). Ти ћеш изгубити своју језичину кано пијани млинар

колотечину (168). Што си се завукао у кут кано криви пас (170).

Коч: Превукоше се . . . мрачни облаци, и цијело . . . небо чињаше

се као огромни, дебели, тамни застор (145).

Лаз: И ја се сад смешим и тарем руке, ко Чифутин кад подвали

стари шешир за нов (67).

Лал: Којо . . . опет заурла... као последњи преостали човјек на

свијету (11). Успомена . . . нас мучи све док се не спусти лијени

спокој и погаси све (35). Осјећам га као мукли притисак (69).

(Ко) би био у стању да постави један непрелазни бедем на овим

брдима (84). Глас јој бијаше мукао . . . као да то један нови рат

почиње (162).

Наз: Нигдје не наиђох на какав свијетли траг (46).

Петр: Он се по целе ноћи шета као заробљени лав (16). Дротар си

ти, глупави дротош (26). Противуречи (му самој обично какав

новајлија, случајни намерник (104).

Ћоп 2: Сваки тренутак протекла времена значи чисти губитак

(105). Док ... не олиже крвави нож, нема од њега правог ус

таше (115).

Занимљиво је да се, поред Ковачића и Лалића, највише дужих

облика јавља код Вука, док код Ћосића, на пример, нема ни једног
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забележеног примера, као уосталом ни код Шимуновића, а код Лаза

ревића и Назора веома ретко.

Зависни падежи

178. Бројна диспропорција између краћег и дужег облика осећа

се и у зависним падежима, мада не у тој мери и толико изразито као у

номинативу и њему једнаком акузативу. Уопште узев, краћи облици

су у зависним падежима такође надмоћни, па се чак могу наћи и код

писаца са источног подручја. Највише их налазимо у генитиву; већи

број примера (мада не у толикој мери као у генитиву) налазимо и у

дативу и акузативу живих бића, да би се у локативу краћи облик бројно

скоро изједначио са дужим (судећи бар према нашој грађи).

Однос употребе ова два облика у писаца изгледа овако:

179. У генитиву само краћи облик употребљавају—Држић, Вук,

Кочић и Назор; бројнији је краћи у Ковачића, Ћопића и Шимуновића;

изједначен—у Калеба и Андрића, а код писаца са источног подручја нај

чешће је у В. Петровића, а забележили смо га и код Лалића и Лаза

ревића.

Исп. примере за краћи облик генитива:

Држ. Не има ни образа добра човјека (240). Од млада конзеља

чувај се, а старога се држи (250). Ја (свој стомак) чувам од

зла човјека, од оцта и блуте (290). Од зла бриемена неће диела

(295).

Вук ИEC: За то су га сви . . . поштовали као синови мудра оца (124).

НПр: Лези те спавај, а за седам дана имаћеш грожђа зрела

(83). Без добра момка ни у кметство не пођи (13).

НПосл. Без стара пања сирото огњиште. Кад хоће да се каже

да без стара човека нема посла (14). Без трула откоса нема

пуна коша (14). Бог те сачувао ведра божића и облачна Ђур

ђева дневи (22). Бог те сачувао... крива кантара попузљива

моста, подругљива госта (22). Од подмукла псета чувај се (291).

НЗ: Свако . . . дрво које не рађа добра рода сијече се и баца

(5). Свако... дрво које не рађа рода добра сијеку (15). Још је

царство небеско као човјек трговац који тражи добра бисера

(34). Нема дрвета добра да рађа зао род, нити дрвета зла да

рађа добар род (147). Тијело . . . да нема никаква уда тамна

(167). Тражаше згодна времена да им га преда (197). Кад се

овако ради од сирова дрвета шта ће бити од суха (203).
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Анд: Али никад се није толико докона и љубопитљива света на

слањало на ограду и гледало речну површину... Као послед

њих дана (109).

Кал: Мркан... од рана јутра до касне ноћи рује у пољу (45). Ушао

(је) у уред без одређена посла (81). Гостионицама су врата застрта

да поглед извана (можда... мајке, брижна човјека ...) не

смета... весељу (112). Зорка уређује постељу и обрће се та

мо-амо без видљива посла (128).

Ков: Биће да сте дјеца какова млада старца (33). Из њега вуку

ријечи кано... чавле из тврда дрва (50). Попут неодлучна

дипломате, укочи се (57). Ни бијела хљеба неће јести ти ваши

пси (58). Да те тко види изгубио бих... углед, гдје имам тако

проста човјека за рођака (58). Кано да се пробудих из дубока

сна (63). Вриједни су више од луле дувана и печена пурана (66).

Држиш (се) попут мокра псића (107). Тако накићена стола ни

јеси видио ни на... свадби (107). Надалеко не бијаше млада

мушкарца буди ожењена, буди неожењена кога не би она за

робила (114). Бива то... код пуна сгола (123). Вели да свому

господару још никада није удесио тако слатка залогаја (144).

Режи попут бијесна псета (192). (Текућина) се кријесила попут

жива пламена (193). Пропланак... обрастао густом, ситном

травом попут баршунаста сага (193). |-

Коч: Дрхће, као јагње од оштра ножа (64). Нема, вели сложна

и једина друштва. С овим се народом не мере ништа (113).

Лаз.: Некада сам мислио да бих био у стању оженити се кухари

цом, живети с њоме о кори суха круха и бити најсрећнији смрт

ни (37). Имали смо и школу, али она је била потчињена зна

чаја (111).

Лал: Нигдје освијетљена окна ни жива гласа (65).

Наз: Тито сјећа ме на шутљива паука који је из тишине осамљена

и загарављена кута расплео своје нити надалеко и нашироко

(21). Нова покрета није било. Остадoсмо у ГовЗи (61).

Петр. И из уморна сна би који пут скочио (22). Јанош је после

(сваког) учињена греха и претрпљене казне, хтео да се упусти

у борбу са светом (22). Има ли што жалосније од залудна на

следника (40). Шта они носе осим пљачке... Ништа људско...

ни слику неке нахерене колевке, на ивици одваљена пода (112).

Главна ствар је прегледати ствари за времена, док се полиција

још може позвати да почне . . . и гонити за врућа трага (148).

221



Јужнословенски филолог

Ћоп 1 : Као да се буди из тешка сна (24). Бојим се висине и не

позната пашчета, умирем од тога двога (82). Чим би се нашло

мало слободна времена... глумци увјежбавали . . . комад

(109). Мрштио се као да пролази крај укварена кисела купуса

(116). Од нерада и дуга времена читаш (143). А у бунилу

јуришао... попут разбјешњела вепра (152).

Ћоп 2: Ta (ће се) игра . . . и без видљива повода претво

pити у . . . збиљу (14). Посиже и за животом, а без икаква вид

љива разлога (20). Прелази као преко празна мјеста (35). Нигдје

склонита мјеста да се ишчуваш (80). Једини је Давид сачу

вао присебност и мир брижљива домаћина (88). Сви се обра

доваше... као да им је стигао неко из блиска рода (88). Човјек

(се) зажели пријатеља и лијепа разговора (111).

Шим: Кад погледаш све около-наоколо, не уочиш никаква одре

ђена облика (18). Колико ће та звоњава) донијети непотребна

журбања (22). У чардачкој су крајини жене и дјевојке на гласу са

ситна и лијепа веза (67). Око тркалишта све је збијено... мало

ко имађаше комадић згодна мјеста (120). Можеш код ње наћи

све друго осим мила смијешка и љубазна погледа (200).

Примери за дужи облик генитива:

Анд: Мост саграђен чврснуо је... од неизменичног утицаја влаге

и топлоте (78).

Кал: Сунце је сјало . . . и свему дало укочен изглед обичног, шкр

тог прољетног дана (69). Пусти да га љуља... звекетаво, као

расипање разбијеног огледала (82). Просјак. . . се нашао... без

заклона, без топлог смрада (110).

Ков: Ивице, могли бисте имати љутога окапања за клевете што

их исхитрујете (73). (Стрчи)... у зрак попут великога чепа на

маленом и празном бурету (128). (Срећа) је . . . попут доброг

генија минула мимо мене (159).

Ћоп 1: Не треба се, каже стидјети голог људског тијела (144).

Нико није... о њему... водио нарочитог рачуна (58).

Шим: Све (то)... не би му дало баш мирног сна (27). Љубила га

је (сина) као удовица једино дијете што јој остане иза милога

мужа (103).

180. С обзиром на врло оскудан број примера за датив, ми једва

можемо ишта сигурније закључити сем да се и у писаца западног и цен

тралног подручја, поред краћег, јавља и дужи.

Исп. примере краћег облика датива:
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ДЗак: Кто се увуkте wскоšве врадоу . . . доврoу члoк kКоу,да се

толисузнwвk poyЦk wдсексу (61).

Држ.: Горуште сунце и паљевито љето... неда живу човјеку

приступит (240). Толико се добива на свиету, колико се човек

добру бремену дава (282).

Вук ИЕС: Будући да му се, особито као јектичаву човјеку, она

земља није допала... изиђе из Русије (49). Те му се... из царске

pизнице даду новци за сву оправу што нову официру треба

(299).

НПр: А ти ону длаку продај какву богату чоеку (155).

НПосл: Бог с нама де! (Каже се, кад се чему чуди, као луду

или ђаволском послу (22). Јужну Божићу и пријатељском ко

лачу не ваља се радовати (22). Чисту образу мало воде треба

(439).

Шим: Али су тркали ту алку само ... младићи . . . којима би

варошки кољеновићи... хтјели да позајме . . . скупу опрему

добру коњу (88).

Примери за дужи облик датива:

Вук ИЕС: Али му је опет могао човјек, као правом јунаку . . . не

бројено благо повјерити (235).

НПр: Читав човјечји вијек требао би једноме безбрижном

човјеку да скупи све наше народне пјесме (IV).

Кал. Био је сличан слијепом тићу . . . или младом псићу кад се

учи јести (111).

Ков. Кућерак... наликоваше огромноме кошу (191).

Шим: Гостионицама су врата застрта да поглед извана (мо

жда поглед мајке...) на смета безразложном весељу (113).

181. За акузатив осивих бића можемо исто као и за датив конста

товати веома мали број примера. Оба облика забележили смо у

Андрића и Ковачића, само дужи (један пример)— у Калеба, а у осталих

писаца само краћи (највише у Шимуновића).

Исп. примере за краћи облик акузатива:

Држ. Сињора Лаура, дати ћу за твога вереника, властелина

млада богата (339).

Вук ВП: Мучно је дворит млада господара и бијела коња (183).

НПр: Шћер . . . стане . . . за луда и несвијесна човјека цијенити

га (145). Даћу ти девојку (за жену), али да ми добавиш коња

једнога неокоћена бијела . . . другога нејахана црљена и тре
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ћега непоткована црна (154). Тражи... црна коња без биљега...

ата врана (166).

НПосл. Рече се за неваљала човека (18). Боље је имати паметна

непријатеља него луда пријатељ (27).

Анд: Увек бива да на местима на којима истерују правду, муче

жива човјека (45).

Ков: Када... човјека мила јој ухвати, тада се до силости ужије

(116). Мату... поштоваше читаво село као паметна, ваљана и

најразборитијега сељака (131). Здрава просјака тјера сватко

с кућнога прага (192).

Коч: Нек нам царевина пошаље добра десетара — па никад боље

среће (124).

Наз: Тито... сјећа ме на шутљива паука (21).

Ћоп 1 : Зашто... у свијету има и такве стоке која хоће убити . . .

права здрава учитеља (112).

Ћоп 2: Слуша . . . Кекића, у коме је нагонски осјећао добра човје

ка (110). Смирени студент (ce) . . . и преображава у огорчена и

одлучна човјека (148).

Шим: Ни на што не сјећа осим на цркнута, суха и смрзнута јежа

(18). Она је већ видјела себе као красна и јака дјечака (77).

Нијесу ни . . . чули да ко има слична коња (92). Салка је љубила

као лијепа дјечака и друга од дјетињства (114). Тако је видио

тако зорна момка (143). Тискало се силно мноштво... као јата

мрава кад навале на комадић сочна хлеба (154). Биjаше одлучио

чекати, да се јави што више просаца, те онда изабрати момка

прикладна и кршна (167).

Примери за дужи облик акузатива:

Анд: Младић заиста није личио на неког јунака и опасног чето

вођу (95).

Кал: Претворио се... у јогунaстог мазганца (40). Муж ... када

исцмари жилавог пурана . . . држи да на свијету нитко не једе

слађе печенке (59). Нитко... није имао . . . тако сјајнога спро

вода (62). Какве су ово правице: извући... замусанога мужика,

па га... школати за господина (72). Она не трпи ни старог

слуге, ни старе слушкиње ни старог пca (112).

182. У локативу имамо нешто више примера. Само краће

форме забележили смо у—Држића и Назора, претежно краће облике

у— Ћопића и Шимуновића, у Калеба— само дуже облике, док се

остали писци углавном равномерно користе обема формама.
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Исп. примере краћег облика локатива:

Држ. Динар у младу дјетету биесни (255). Све сам... за њега

учинио, ер ме нигда не издава на добру оброку (272). На добро

честу мјесту не умие злочес сједит (358).

Вук ИЕС: Ако им (Турци) где на згодну месту не могбуду каке

пакости учинити... да дођу к својим шанчевима (152).

Анд: Леш (ће!... сахранити, али на скровиту месту (57).

Кал: Овапненио се већ, као клице болести на суху зиду (97).

Ков: Све ондје лежи попут добро сложених и марно поређаних

књига у блиставу и лијепу ормару (55).

Коч: Најбоље се, болан, чојек море на голу коњу одморит (170).

Наз: Уна се јавља гласом налик на хроптање у прободену грлу (22).

Ћоп 1: У озбиљну послу, Никола... је увијек био праведан (13).

Није дошао ни по какву обичну послу, него онако (43). Као

да су је ухватили на забрањену мјесту ... лагано се упутила уз

падину (66).

Ћоп 2: Шта може помоћи... кад се човјек нађе на отворену и

вјетрометну мјесту (80). Било је ту... Људи од угледа и . . .

који (суJ . . . на злу гласу (82). Гледао је . . . као дијете ухва

ћено у какву забрањену послу (96). Поцрвени као да је

затечен у какву незгодну послу (111).

Шим: Сјећа (ме). . . на... јежа којему неке бодљике још штрче,

а неке се на гњилу месу... пригнуле (18). Такву слику може

мо видјети у тјескобну страшну сну (19). Дуго (је) . . . поподне

у Чардацима... онима што се ваљају у тешку и немирну сну

(60). Но, веле, говора није ту било као што би се могло мислити

у тако знамениту догађају (147).

Примери дужег облика локатива:

Вук ИЕС: Дању (су) на лепом времену од бесполице... садили

шљиве (143).

НПосл: Ласно је на добром времену корманити (203).

Анд: Сви путници одувек маштају о добром друму, сигурном друшт

ву и топлом коначишту (18). Сви су... свечани као да се ради

о великом догађају и одлучном боју (95). Гледао младића...

трептао... ненавикао да стоји... по белом дану насред моста

(96). Свет је опет почео да... проводи време у разговорима

или у доконом дремуцкању (99).

Кал: Шиме хтједе у потпуном миру заподјети пријатељски до

дир (61). Мора . . . се одржи на разини, као црпачи воде у пробије
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ном броду (74). Обиљежена мјеста... свијетле у мрачном

животу, као казаљке (85). Све види кроз угодну клонулост,

скоро као у слатком сну (129).

Ков: Та знамо: у селу умрије човјек, жена и тујга... однесу у

припростом лијесу (62). Само (му се) истицао туп и широк

нос... попут великога чепа на маленом и празном бурету (128).

Коч: Све у радости и неописаном миљу плива и топи се (41). Тр

гох... толико живота, из оног...сна када се... срца у несвјесном

полусну снажно притежу (90).

Ћоп 1 : Пушке ужурбано запраштале, као кукурузи „буљавци“

на усијаном плеху (64). Сасијече га врели рафал ко сунцокрет

у пољу зеленом (92).

Шим: Сузе што се скупе на очима у брзом трку . . . чине да је побје

да толико тешка (111). Настаде... шутња као у пустом пољу

(127).

Квалификативни генитив и генитив устаљених фраза

183. Као што смо до сада видели, краћи облик зависних падежа

најбоље се очувао у генитиву. Фреквенцију његову упечатљиво до

пуњава квалификативни генитив, који овде посебно издвајамо јер се

одликује и извесним специфичностима а и омогућава нам да употпунимо

преглед о опозиционој дистинкцији краће и дуже форме придева у

оквиру квалификативне категорије уопште.

У оквиру квалификативног генитива, тј. када генитивска спрега

„придев+именица“ квалификује другу, управну именицу“, разлику

јемо следеће позиције:

1. атрибутски детерминативни однос, типа: Говорио је... младом

човјеку плава доброћудна лица (Кал 54)— где се спрегом придева и име

нице („плава лица“) као елементом атрибутске синтагме квалификује

други именички појам („човјек“) и

2. предикатски детерминативни однос, када се таквом спрегом

износи још једна особина о главном појму у оквиру предикатске синтаг

ме. У овом случају разликујемо две варијанте:

а) типа: Лисица је танка стаса (Доситеј, ИЕС, 275), Вељко

је био танка и висока струка (ИЕС 234) и

б) типа: Бионовић је био... човек голема покучаста носа (ИЕС

253). — где имамо формално апозицијски детерминативни

*** Алтернативна је са сложеницом типа „сухорук“ = „човек сухе руке“, од

носно „дугоног“ = „који је дугих ногу“.
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однос (квалификује се субјект индиректно преко апозиције, тј. преко

именице „човек“ или сл.). Међутим, таква конструкција само је фор

мално другачија од прве („а“ варијанте), јер „човек“ у тој, предикатској

формацији више је употребљено као извесна поштапалица, факултатив

ни додатак, без већег, стварног значаја као дела предикатске синтагме, и

увек лако може изостати. И, најзад—

3. предикатоидни однос типа: Николетина . . . одлучна корака

маршира (Ћоп 1, 118); Они су бежали подвијена репа (Анд 67).

184. На основу прегледа грађе можемо констатовати да је у овим

случајевима веома уходана краћа форма придева“ не само у писаца

код којих бисмо то и иначе очекивали већ и у писаца са источног

подручја (Лазаревић, Лалић, В. Петровић, чак и код Ћоси

ћа)“, а тако је често и у свакодневном, говорном језику.

Исп. примере краћег облика квалификативног генитива:

Вук ИЕС: Био је слаба здравља особито у грудима (61). Вељко

је био танка и висока струка... и подугачка, мало покучаста

носа (234). Стефан је био врло прикладан човек: раста танка

и висока, лица бела и весела (240). Лица је био мало намргођена,

особито сад у старости (249). Боиновић је био крупан човек

голема покучаста носа... и страшна јуначкога погледа (253).

Лисица је танка стаса... Ал” је она пасја гласа (Доситеј, ИEC

275).

НПр: Изађе из гроба један чоек средoвијeчан, но громорадна

стаса (123).

НЗ: Један човек... добра рода отиде у даљну земљу (188).

Анд: Подизао поглед . . . црне очи кадифаста сјаја (26). Био је

висок, леп човек крупна ока, смела погледа, (27). Међу ...

кулучарима... био је и неки Радисав... Онизак човек мрка

лица (32). Висок, жут, и искусан, црна, оштра погледа,

он (Ахмедага) жмирка на . . . сунцу (67). Мехмедпаша...

Сагради мост на реци Дрини . . . води дубокој и брза тока (71).

Пред њим је стајао старчић... зборана лица (90). Поднимљен

је и тужан, оборена погледа и занесен (105). Враћа се утучен,

несвршена посла (107).

*** Примера је веома много и ми их ни приближно исцрпно не можемо овде

НаВеCTIИ.

“ Ово су једини краћи облици зависних падежа код Ћосића (изузимајући,

дакако, акузатив ствари).

11 Јужнословенски филолог XXIX
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Кал: Извуче га из трња крвава, изгребена лица (51). Говорио је...

човјеку плава доброћудна лица (54). Узвикивао је нетко кратко,

и сумњива гласа (62). Она је... жена, жута тамна лица (63).

Почео и он... јести... лица озбиљна (93). Муж . . . изиђе нехајна

лица (103). Извали се неки човјек нестална хода (114).

Просјак је осјетио оно мекано тијело . . . слаткаста мириса

(116).

Ков. Ту нам се... укаже женица... бијела, дугољаста прелијепа

лица (101). Петар бијаше... Људескара гарава лица, смјела

црна ока а носића врло њежна (106). Зорковић (је) . . . висок

сељак, кротка лица, али одрјешита и јасна погледа (130).

Тужна и блиједа лица... је Мато пред... судницом (140).

Кликну неки маљешац, живахна огорјела врата, а бијеле гла

вице (142). Нађох се у сјајном стану са својим оцем и старицом . . .

оштра лица и слаба Вида. Сјећам се оца, стасита и крепка

човјека од какових четрдесет година (162). Уто скочи... дје

чарац, лијепа црномањаста образа (169).

Коч: Нек је чојек вамо добра срца и поштена гласа (92). Не ди

рајте ме, ја сам мека и болећива срца (246).

Лаз: Дође Благоје... сасвим озбиљна лица (176).

Лал: Он се појавио . . . мршав и јадан... дуга врата и скоро ћосава

лица (26). Биjаше ту... једна стара башта... невесела изгледа

(58). Стиже... Врановић... чудновата изгледа човјек (82).

Наз: (Дјечак је) једар створена лица и веома бистар (35). То је

друг Дорко... чврста носа, дебелих бркова (38).

Петр: Био је омален мокра, смрзнута носа, збрчкана лица (17).

Нашао Мацка... кусава репа (21). Уз пут се натоварио гла

вицама пресна промрзла купуса (124).

Ћос: (Симка) стоји... слеђена лица (180). Срче каву . . . наборана

чела (40).

Ћоп 1: Сједи... и строга израза слуша (50). Искрсну неко лице

изгубљена печална погледа (97). Девојчица ћути оборена погле

да (103). Он се, набраних обрва и уоштрена ока, поче да по

влачи (164).

Ћоп 2: Скамењена и стегнута лица... Обрад испрати погледом

сина (12). Јежећи се, исушена грла, „вучић“ се спустио с кре

вета (48). Силазио (је) необављена посла (98). Укочена погледа,

застаде уз прозор (106). Примиче се . . . дрвена корака и као по

туђој команди (141). Био је... несигурна погледа (150).
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Шим: Анте... лица округла ... и... погнута тијела страшно виче

(29). Боја... оборена погледа кида... лишће (47). Све (су) то

момци мишићави, ватрена... држања (110). Међу њима је и

Салко, срећна и весела лица (121). Нечији... пас, подвита репа,

створио се однекуд цвилећи (128). Он је долазио ведра и весела

лица као увијек (162). Смркнута лица срдито мислила на уја

ка (189).

185. Као што се види, квалификативни генитив је једина позиција

у којој се краћи облик зависних падежа јавља код свих испитиваних

писаца. Но и поред тога што се краћи облик веома често налази у упо

треби (мада бисмо рекли да је то посебно одлика писаног, књижевног

језика), ми у овим позицијама налазимо и по који дужи облик.

Исп. примере са дужим обликом:

Вук ИЕС: Милош је био маленог раста (260).

НЗ: Благо онима који су чистога срца (8).

Анд: Нашли су се пред крупним човеком, нездраво црвеног лица

(25). Тај (је) човек... ретког понашања (68). Шале (се) плету

око једног човека чудног изгледа (103).

Кал: Двије... куће великога крова... истичу се (56). Били су то...

лупежи грабљивог морала (20). Пролазио је Рајо Циго огуљеног

лица (76). Миша је био исувише висок, крупан, мало погрб

љен младић, веома финог, кадифастог, тамног лица (50).

Ћоп 2: Било је то некакво . . . мpшуљаво. . . момче... гладног ли

ца (15). Сједили су . . . испод ниске . . . букве јако квргавог стаб

ла (145).

Шим: Ђуро прекиде тај часак неугодног мучања (182).

186. Овако велики афинитет квалификативног генитива према

краћем облику може се разумети и тумачити на два начина: у оним слу

чајевима где је квалификативни генитив у склопу предикатске син

тагме—придев је, у ствари, носилац предикативности и на њега делују

закони предиката;“ за атрибутски положај квалификативног генитива

може се, опет, рећи да и није елеменат одредбе одређене „јединке“. У

примерима типа—„Видео сам човека ведра лица“, наиме, именица „лице“

није третирана „одређено“, тј. као „његово лице“ („лице тог човека“) већ

*** Из Толстојевог се прегледа материјала може видети да је такво стање и

у старословенском. Ова позиција врло је блиска објекту глагола „имати“: исп. „Ли

сица је танка стаса“ = лисица има танак стас, стас јој је танак, и сл. .
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само као слика („лица“) из извесне општије перспективе, дакле: „Видео

сам човека ведра лица“ не значи „његово лице је ведро“ већ „лице

му је такво као што је (свако, било које) ведро лице—уопште“ (за раз

лику од ситуације.—„Видео сам Петрово ведро лице“—где се везивање

особине врши директно за „јединку“ лица датог човека, а не посредно,

и где је облик придева, нормално, као што смо раније показали — дужи).

187. Велика фреквенција генитива у квалификативним позиција

ма свакако је утицала на то да се краћи облик задржи и у извесним

устаљеним, клишираним изразима и фразама, у којима се такође

именица третира из опште перспективе:

Анд: Прођи се ћорава посла (208).

Коч: Није преко бијела свијета (48). Манте се, људи, ћорава

посла (57). Почеше... носити шкрљаке... у по бијела дана (160).

Ћоп 1: Океан — чудна ми купуса! Није чак ни за пиће (78). Ево

ти, па сад се прођи ћорава посла (155).

Ћоп 2: Неће ваљда из чиста мира окренути да убија (12).

РСА: Тај догађај би као гром из ведра неба (Мат. 6, 176). Доћи

ће то као гром из ведра неба (Шен. А. 9, 13). Дође глас као

гром из ведра неба (Срем. 15, 107). Као гром из ведра неба из

ненадио је... окупаторске трупе (Дапч. П. 1, 217). Неће ти

они ни за жива Бога ударити мотиком (Весел. 11, 244). Не би

тако нешто за осива Бога казала (Нуш. 6, 102). Нападају нас...

у по бела дана (Чајк. 1, 67). Дудвић . . . у по бела дана, на сред

вашаришта (Петр. В. 6, 48).

Овамо спадају и други устаљени изрази, као „чудна ми чуда“,

„мањи од макова зрна“ и сл. од којих су неки постали лексикализовани

прилози ( као „дозлaбoга“).“

ОБЛИК У ПРИДЕВА СА ИМЕНИЧКОМ СЛУЖБОМ У

ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИОНЕ КАТЕГОРИЈЕ

188. За обележавање неодређене јединке (ангажоване или неан

гажоване) може се, дакако, употребити и придев без именице (која се

подразумева). И у том случају придевом се исказује само то — каква је

јединка (каква треба да буде, може да буде, може доћи у обзир и сл.),

односно какав збир (сужени збир) јединки саопштење подразу

*** Краћи облик фосилно се садржи и у других прилога, као: одавна, с висока,

испрва, здесна, слева, изнова, издалека, изблиза, до сита; до гола и др.
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мева. Остајући само на терену знака особине без других детерминатив

них индиција, нормално ће се, као што грађа показује, употребити —

краћи облик, што је нарочито случај са номинативом и њему једнаким

акузативом.

Исп. примере (наводимо само избор из иначе великог броја екс

церпираних примера)“:

ДЗак: Да нћст волкнк властелинк. ни мали ни велика . . . задовикати . . .

свое лкуди (66). Да доходи . . . мала или велике да гуkде кв

стантаниноу (67). Дворк чинити... да полиаже малк и голели (67).

Аколи питана . . . срамотоу оучини . . . да га вик (76). Ненавист

ник довуду... шед уазакета Лоукаваа словеса (85).

Држ.: Да бисмо добра аванцијали ко ћемо зла аванцијат (278). Обе

ћа луду а залуду (279). Мајко од сирота скапулах (289). На

доброчесту мјесту не умие злочест сједит (358).

РЈА: Нов у срцу, чист у души (И. Гундулић 238). Крепост поди

љиваше богату и сиромаху једнако (А. Качић, разгов. 20).

Вук ИЕС: Он не ће у то име за њи писат ни добра ни зла (172).

Већма су му се обрадовали, него озебао сунцу (146).

ВП: Послије добра овако се и дочекује (V. 183).

НПр: Лисица... отегне пјевати „Болан здраву носи, болан

здраву носи“ (227).

НПосл: Богат једе кад хоће, а сиромах кад може (19). Брз

се много пута преметне, па га и тром стигне (34). Држи се као

пијан плота (70). Сит гладну не вјерује (262).

НЗ: Избави нас од зла (164). Доживео и у добру и у злу што

само ретки... доживљују (23). Треба... не правит од зла го

ре (33).

Кал: Што их више (дана) прође, већа је могућност да ће доћи

један угодан (51).

Ков. А често јој (правди) завежу очи баш онда када јој долази

прав и здрав, па га ошине (132). (Станем) се пробијати од не

мила до недрага (163).

“ Наводимо и примере са „зло“ и „добро“ иако су то придеви који су постаћи

именице, мада се њихова придевска парадигма није сасвим изгубила. На исти начлн

вероватно са придевом у извесној генетичкој вези стоје и именице „зелен“, „мали

шан“, „румен“, „црвен“ „нечист“ (= нечистоћа) „раван“, „пламен“, „висораван“,
У------ МА „“ - К. - -

„студен“ „саблазан“ и др. које немају, разуме се, придевску парадигму
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Коч: Пробија се од немила до недрага (43). Швабо (се) шири по

мом добру (99). Нек се и ово нађе злу не требало (104). Зар

нијесам давао кљасту и сакату (247). Немам чиме... даровати

кљаста и саката (249),

Лаз: (98). Е, вели владика — ти си своме дјетету највише добру

рад (131).

Лал: Шваба окрилати од добра (127). У потоке... паметан не

залази (185).

Наз: У... борби између добра и зла — добро (ће) на концу по

биједити (47).

Ћос: У злу сви су људи зли (21). Бежи од старог крова... Прави

нов или иди у хајдуке (85). Да побегне? Поштен не бежи (159).

Ћоп 2: Је л” с вама на кулуку био... црн један (66).

Шим: Знали су . . . да се цуре не опиру за недрага поћи (152).

189. Дужи облик, уколико се јавља, обично је у зависним падежи

ма и има смисао „сигнала“ да је по среди објективно ангажована јединка,

подржан, евентуално, и елементима ознаке „врсте“, односно лексичке

дистинкције или синтаксичке опозиције према адвербијалу и сл.

Исп. примере:

РЈА: Нег раставе од милога драгу (М.А. Рељковић, сат).

Богат има богатога надијелити; опет убоги има за богатога мо

лити бога (М. Дивковић, бес. 8). Тко ненавиди далекога, не

убија га него убија самога себе (М. Раднић, 384а).

Вук НПосл: Болестан се пита, а здравоме се даје (21). Боље је

доброга служити него рђаву заповиједати (27). Док се прави

не намучи, не може се криви наћи (66).

НЗ: Лакше је камили проћи кроз иглене уши, него богатоме

ући у царство божије (48). Нико не пришива нове закрпе на

стару хаљину; иначе ће одадријети нова закрпа од старога

(84). Да обасјаш оне који сједе у тами и у сјену смртноме (132).

Петр: Само одвој мужјака и женку . . . већ трећи дан свако нађе

себи новога (57). Све је то дато тако непосредно, неудешено,

као што је јаук ударенога (147).

Ћос: Сиромаха сам помагала, убoгoг и слепог увек сам даривала

(127).
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ЗАКЉУЧАК

1. Сви извори, без обзира на време или подручје, показују јед

нако доследну употребу краће форме у — номинативу и њему једнаком

акузативу, а подударање се осећа, у извесном смислу и у — квалифика

тивном генитиву и генитиву устаљених израза и фраза.

2. Писаци западних и централних крајева у осталим зависним

падежима употребљавају краћи облик утолико више уколико се појам

именице третира уопштеније, неангажовано, а утолико недосленије

уколико се подразумева јединка конкретизована у смислу по

јединачне ангажованости и пробраности. Спорадично, у тим се по

зицијама краћи облик може срести и у источних писаца.

Краћи облик се у западних писаца најбоље држи у генитиву и

локативу.

3. Међутим, колебање у употреби краће форме осећа се већ

од Вука“, у старијим изворима као и у савремених писаца.

Ово указује на то да је и наш језик у извесном смислу

захваћен тенденцијом којој су већ подлегли други словенски језици,

тенденцијом ка приклањању дужим облицима придева, и у случајевима

када се придевом врши одредба неодређене јединке. Ово је утолико

очититије уколико је јединка „објективно одређена“, ангажована, из

збира издвојена, па се дужи облик на ту латентну одређеност радо на

довезује без обзира на неодређени третман јединке у говору говорног

ЛИЦа.

Употреба дужег облика уз неодређену јединку свакако је, у односу

на старословенско стање, новија, српскохрватска тековина.

4. Квалификација је терен који потврђује процес мешања

облика (нарочито у зависним падежима) насупрот другим функцијама

(идентификацији, спецификацији, дескрипцији), које показују сигур

није опредељење за дужи облик (уколико придев остаје у границама

дате функције, тј. уколико не прелази на терен квалификације).

5. Краћи облик не јавља се само као елеменат знака особине, већ

и — као индикатор неодређености, али углавном само онда уколико се

неодређеност не би могла јасно разумети већ на основу других елеме

ната говорног комплекса.“ У случају када говорни комплекс није

*** Занимљиво је да се у Вука дужи облик јавља и у веома предикатизованим

позицијама типа „Он је био храбри јунак“ (исп. наведене примере) што код осталих

писаца нисмо забележили.

“ Говорећи о плану и збиру, ми смо показали да неодређеност јединке (као

год и одређеност) може да проистиче, буде јасна и на основу положаја саме именице,

њеног третмана у оквиру говорног комплекса, а не искључиво на основу придевске

детерминације, односно облика придева.
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довољан индикатор ствари, смисао и улога дистрибуције двојаких об

лика може имати свој пунији, изразитији функционални смисао. Он

се огледа на линији опозиције:

a) квалификације неодређене јединке (краћи облик) насупрот

идентификацији (дужи облик). Тако у примерима са краћим обликом:

Дебела човека зову дежмек (РСА, под дежмек). Ха, сад ће

сваки час да се покаже и заврти на ватри бео во (Ћоп 1, 154).

Ја сам господине премештен учитељ (Ћос 155). Мртав човек

није побеђен (Ћос 155) — краћи облик је знак неодређено

сти која би могла бити елиминисана у корист одређености („идентифи

кације“ односно „псеудоидентификације“) да је употребљен дужи об

лик — уколико, разуме се, постоје услови потребни за идентификацију

(исп. Ја сам премештени учитељ, Мртви човек није побеђен, или Мртав

човек није побеђени);

б) ангажоване, из збира издвојене јединке насупрот неангажо

ваној („општој слици“), као на пример:

Милош кренуо у подофицирску школу . . . Његов отац бунио

се што му одлази добар и снажан радник (Ћоп 2, 54) — где

краћи облик указује на извесну општу перспективу, такав садржај

уопште, а не на датост јединке (на што би указивао дужи облик

да је употребљен, исп.: Бунио се што му одлази добри и снажни рад

ник. — Голубови на дати миг (а не— дат миг)... прхну (Петр 45) и др.);

в) исказивања пуке особине неодређене јединке (краћи облик) на

супрот особини као знаку врсте (дужи облик), као у примерима типа:

Кад човјек заради строги укор ... име (му се) проноси кроз

све разреде (Лал 139)—где би краћи облик (строг укор)

могао елиминисати обележје специјалног квалитета;

г) дистинкције атрибута или поименичног придева насупрот ад

вербијалу, као у примерима:

Никад нисам мислио да бих био у стању оженити се кухари

цом... и бити најсрећнији смртни (а не: да бих био најсрећ

нији смртан) (Лаз. 37). Милош је био... јунак неисказани (а

не — био је јунак неисказан) (ИЕС 360).

Разуме се, уколико је, као што рекосмо, говорни комплекс до

вољно јасан, оваква се дистинкција не би морала обавезно испољавати

обликом придева; и отуда могућност „мешања“ облика у пракси

(већ смо поменули, често веома слабу разлику између адвербијала,

апозиције и атрибута, на пример), мада грађа језика показује да се опо
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ЗИЦИОНИ СМИСaО двојаке форме придева још увек у датим позицијама

ОГЛеда.

Као што се из овога а и из ранијих анализа може видети, опре

дељење за једну или другу форму придева често је ствар слободе избора

могућих средстава језика, али исто тако и извесног унутрашњег под

стицаја и функционалног смисла. У том правцу краћи и дужи облици

још увек у извесним ситуацијама чувају своје старе, наслеђене осо

бине (пре свега у номинативу и акузативу), мада у низу позиција пока

зују тенденцију елиминисања краће форме, нарочито у зависним паде

ЖИМа.

ОПШТИ ЗАКЉУЧАК О ОБЛИКУ, ЗНАЧЕЊУ И УПОТРЕБИ ПРИДЕВСКОГ

ВИДА У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ

190. Да бисмо могли приступити анализи проблема о којем је реч,

извршити функционалну класификацију материјала и на основу њега

стећи увид у значење, а сходно томе и у употребу двојаких облика при

девског вида у нашем језику, ми смо најпре морали утврдити крите

ријуме на основу којих ћемо тај материјал распоредити и испитати.

Ово је било потребно јер смо, проверавајући постојеће дефиниције

о придевском виду на грађи, дошли до уверења да је сам појам „одре

ђено“ или „неодређено“ веома комплексан проблем и да постојеће дефи

ниције отоме нису увекдовољне да би се њима обухватиле све ситуације,

а ни увек довољно јасне да би се сигурније могле применити на све оно

што грађа пружа. Тим пре, што је (не)одређеност феномен који није

увек зависан само од објективних, у језику евидентних елемената већ

и од субјективно-психолошких компонената и третмана, често веома

суптилних, неухватљивих и хибридних, а ипак утицајних за дистрибу

цију придевског вида и његовог значења. (Узмемо ли, на пример, оваква

два саопштења: „Нико неће знати да је Назора бранио некакав робусни

Николетина Бурсаћ“ и „Нико неће знати да је Назора бранио овај ро

бусни Николетина Бурсаћ“—рекло би се да је у првом случају личност

(Николетина) неодређена, а у другом одређена. Јасно је, међутим, да

је у оба случаја имплицирана сасвим одређена особа и да је неодре

ђеност „(неки“ Николетина) резултат само таквог третмана у говорној

ситуацији, а не и у објективној стварности).

191. Оно што смо, међутим, у томе сплету проблема могли, мис

лимо, утврдити јесте начелна чињеница да се (не)одређеност не тиче

особине већ — именичког појма, у првом реду јединке предметног
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садржаја. У том правцу закључили смо да је у говорно-мисаоном

комплексу одређена она јединка која је— „ангажована“, егзистентна

(или замишљена као егзистентна) на извесном месту у извесно време,

дакле она — о ко јој се говор и или о на на коју

се при л и ком г о в о р а м и с ли.

Супротно овоме, неодређена би јединка била—неангажована, не

егзистентна или егзистентна (третирана као егзистентна) на било ком

месту у датом тренутку (или на датом месту, а у било ком тренутку, на

било ком месту и у било које време, и сл.).

Полазећи, дакле, од премисе да је придев у тесној вези са еле

ментом одређености јединке именичког садржаја, настојали смо утвр

дити у којој мери се у том домену у нашем језику чува дистинктив

но-опозициона употреба двојаких облика придевске парадигме.

Анализу смо извршили распоређујући материјал на категорије,

а ове опет издвајали према моменту одређености, односно неодређености

предмета у границама говорног комплекса (третмана у њему), односно

— функцији придева уз тако (не)одређено третирану именицу.

Три су основне категорије које разликујемо. Прве две у вези су

са одређеношћу, а трећа у вези са неодређеношћу јединке предметног

садржаја.

192. Као прву и основну издвојили смо ону категорију у којој

је придев— елеменат и де н т и ф и ка ц и је одређе не је д

и н к е („Господар рече: неваљалога слугу баците у тамницу“.—„По

чело је да се шапће како је осуђени сељак био невин“), указује на осо

бину која је само њој својствена у границама датог места и времена,

идентификује је ономе коме се говор упућује издвајајући је из збира

осталих које се том особином или не одликују или за њих није ка

рактеристична.

Наша грађа, а и материјал старословенског језика (презентиран

код Н. Толстоја) указује на то да је у овој функцији придев, по правилу,

увек у дужем облику. Њега оправдава двострука детерминативна функ

ција: он је знак 1. особине и 2. врши, у извесном смислу, демонстратив

но-анафорско заменичко упућивање сигнализирајући да особину треба

посматрати у вез и, у релацији, односу са оном јединком која се

датом особином одликује (а не само да је у питању јединка са таквом

и таквом особином). Адекватна трансформација је:

« 1. онај
„Неваљали“ = - -

2. који је неваљао.

*** Примери које ћемо овде поменути узети су махом из већ цитираног материјала.
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Ова „упућивчака компонента“ намеће дужи облик и придеву у

самосталној (именичкој) служби уколико је елеменат идентификације:

„Нијеми и слијепи стаде говорити“.—„Одговори крупни“.— „Одазва се

упитани“ (= онај који је нијем итд.).

193. Краћи облик се, начелно, у овој функцији не јавља. У ствари,

он се може јавити у позицији где постоје услови да се особина ис

користи у идентификативне сврхе, али краћи облик у тој ситуацији

нема упућивачко-детерминативну већ само детерминативну функцију

(будући ослобођен заменичке компоненте садржане иначе у дужем обе

лику), чиме се придев своди само на знак особине, чисте квалификације.

Краћи облик, имајући у суштини предикатоидни карактер, лако

поприма у тим ситуацијама апозитивно-адвербијалну улогу што на

рочито долази до изражаја у опозицији краће и дуже форме код при

дева у самосталној служби: док је, наиме, дужи облик увек компо

нента односа, идентификације (исп. „Проговори нијеми“. — „Пао је из

нурени“ и сл.) дотле краћи облик бива или предикатизован (исп.

„Проговори нијем“. — „Пао је изнурен“) или постаје носилац одредбе

неидентификованог појма (исп. „Доведоше бијесна (једнога, неког)

који бјеше нијем и слијеп“). Дистинктивно-диференцијална опозиција

краће и дуже форме придева заправо је у овоме.

194. Као варијанту, одвојили смо случајеве у којима имамо и

дент и ф и ка ц и ју је д и н к е под у прт и м придев о м

(где се, поред придева, јавља и демонстративна, анафорска заменица,

присвојна заменица и сл.). И у овим је ситуацијама придев елеменат

идентификације или „осигурања идентификације“ и такође се јавља у

дужем облику (исп.: „Онај матори пас дошао“. — „Ја сам рад издати

(описати) живот поглавица овога (поменутог) времена.“).

195. Као посебан тип идентификације третирали смо случајеве

где се придев јавља у функцији и нд и ка то ра врсте, специ

јалног квалитета не само јединке већ датог предметног садржаја

уопште (тип: „драги камен“ као врста у односу на сам садржај појма

„камен“; „бели лук“, „ковани новац“, „племенити голуб“ „тешки бом

бардер“, „стаклени кип“ и др.). Придев ни овде није индикатор само

особине (често ни оне коју својом лексиком означава), већ има наслов

нºг, номенклатурни значај, подразумева (индицира) низ особина које

крсту верижно прате. Дужи облик је нормалан и веома уходан када

има ту функцију.

237



510 Јужнословенски филолог

196. Краћи облик јавља се овде у овим случајевима:

a) када се—уместо знака врсте—придев своди на особину коју

својом лексиком означава (ист. бео зид : бели медвед)

Дужи облик—као знак врсте, нарочито у градивних и сл. придева,

у односу на старословенско стање— српскохрватска је тековина (бар

судећи према материјалу у споменицима тога језика) и утолико је ухо

данији уколико је извор ближи савременом језику — бар у номина

тиву и њему једнаком акузативу, док се у зависним падежима (нарочи

то генитиву и њему једнаком акузативу) јавља краћи облик и у савре

мених писаца (исп. Пролази покрај укварена кисела купуса. —Лоза бела

грожђа.— Искапи здјелу кисела млијека.—Донесе слатка вина) па и код

Вука, као и писаца са западне и централне наше територије (а рекли

бисмо и у говорима који иначе не осећају краће облике као живе).

б) Опозиција краће и дуже форме огледа се и на семантичко-лек

сичком плану, у том смислу што дужи облик (захваљујући ваљда за

меничко-упућивачкој компоненти у њему) означава или особину друга

чије семантике или је елеменат односа, припадања и сл., док краћи

облик елиминише тај однос и остаје на терену знака особине (исп. oпo

зициону разлику у значењу: „стар“ (хајдук) = такав по броју година жи

вота, насупрот „стари (хајдук)“ = дуго хајдукује, „прав“ = раван, ис

праван, насупрот „прави“ = сушти, истински („прави отац“ и сл.);

„житан“: „житни“, „писмен“ : „писмени“ (задатак), „родан“ (крај):

„родни“ (крај) и др.) — опет пре свега у номинативу — акузативу.

У самосталној служби, најчешће је и овде дужи облик („Бој се

злога“.—„Тешко је богатоме ући у царство небеско„“Имам бачву црнога“

и сл.) насупрот краћем облику који је елеменат квалификације (сведен

на дату особине), а не типолошке рашчлањености (исп. „Треба

ријечи намјештати... да би могао и учен читати и прост слушати“.—„Бо

ље је доброга служити него рђаву заповиједати“).

Начелно се може рећи и ово: уколико се придев више осећа

као носилац збира особина које одликују врсту — облик ће бити

дужи, уколико се осећа као знак пуке особине — облик ће бити

краћи.

197. Друга основна категорија видске манифестације придева је

у нашем раду она у којој придев има функцију дескрип

ц и је одређен о г појма. Обухвата случајеве где се у го

ворно-мисаоном комплексу појам означен именицом јавља као већ

одређен (идентификован, лансиран као да је идентификован), тј.

довољно информативно оспособљен (третиран) као одређена јединка.
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У таквој ситуацији придев не индицира одређеност већ се на њу надо

везује као елеменат описа, коментара, епитет и др.

И у овим случајевима такође је веома уходан дужи облик,

нарочито кад је придев—атрибут директно наслоњен на именицу коју

одређује (тип: „Брат је славнога Милоша Поцерца“.—„Римљани гледали

славнога Цицерона“. — „Свеједно је то мом драгом, милом, рођеном Јаби.“

—„Гладни је Горан сав сретан јео.“ — „Опет се мирио преморени,

снуждени Јовица.“—„На модром небу.“—и др.).

198. Дужи облик резултат је: 1. одређености именичког појма и

2. опозиције „предикатоидном атрибуту“ (атрибуту краћег облика при

дева), односно апозитивно-адвербијалном типу детерминације (исп.

опозициону разлику у „Гладни је Горан сав сретан“: „Гладан је Горан

сав сретан“, где дужи облик има положај чисте атрибутивности,

јединствене везе придева и именице; ово се посебно види у наслов

ним синтагмама типа: „Опкољени Ханој“ насупрот краћем облику:

„Опкољен Ханој“, који је веома предикатизован, чак и кад као такав

бива пренет у субјекатску синтагму: „Опкољен Ханој је одолевао

непријатељу“ и др.).“ Опозиција дуже и краће форме огледа се,

дакле, у супротстављању чисте атрибутивности (дужи облик) као

елеменат „особине-релације“, тј. сигнала да је особина „везана“ за

дату јединку као њен саставни, нераскидиви део, насупрот предика

тивно-адвербијално-апозитивном третману (краћи облик) који не

садржи моменат релације, већ се јавља као сепаратни елеменат

детерминације, аутономан у извесном смислу у односу на име

ницу, услед чега лако прелази у предикат (што придеву у дужем обли

ку није могуће).“ Дужи облик спречава, а краћи омогућава да се осо

бина схвати предикативно, зависно од предиката.“

*** Исп. у овом смислу и примере наслова: Непокорени град (Пол. 14883/3

насупрот: Незгодан сапутник (Ћоп 1, 101). —Југославија је уложила оштар простест

(Пол. 14883/1) : „оштри протест“ и сл.

*** Поменућемо овде да је предикатизованост краћег облика неке придеве

везала искључиво за предикат, тако да се они и не јављају у атрибуту (или бар не

у истом значењу у коме се налазе у предикату), те и немају дужега облика, већ увек

само краћи. Такви су, на пример, придеви: кадар — Није кадар сабљом чувати

(ИЕС 231), вредан— (Био је вриједан узети жену (ИЕС 239), спреман— (Вазда сам

спреман ... слуга вашега господства (Ков. 122), рад— (Ако је рад да му отац поживи

(ИЕС 6), готов— (Био си готов да тражиш (Лаз. 159), вољан— (Одговара да је во

љан Ивицу узети (Ков 71). склон— (Биjаше склон мотици, Шим 169). налик— (Није

много налик на Вељка,“ (ИЕС 237), намјеран и др.

“ У овој се функцији начелно не јавља придев у самосталној служби. У овој

служби, наиме, придев је или елеменат идентификације или елеменат квалифика

ције, а у „дескрипцији“ јавља се само наслоњен на именицу.
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199. Дужи облик јавља се редовно и у истој функцији када се

придевом описује „одређеност опште или индивидуализоване и ме

ничке пре д с та ве“, под условом да придев објављује особину

заједничку свим јединкама (тј. да није елеменат, индикатор сужености

збира) (тип: „црвени мак“, „охоли лав“. „горки тежачки крух“, „мучни

пољски рад“, „узвишени и непомућени девојачки стид“, „жуто злато“

и др.).

200. Краћи облик је нешто обичнији у случајевима када придев

има елемената „мо да л не“ одредбе (типа: Јадан човјече! — Кукаван

ми брате!) где је краћи облик такође предикатизован (= jaдaн си, чo

вече), док је дужи облик („Јадни човек опет подобро одмаче“.—„Јадни

ђак не шће јести“) резултат атрибутивног односа према именици.

201. Као варијанту, издвојили смо позиције у којима се придев

налази у положају и нд и рект не де с крипци је, а обухва

та случајеве дескрипције примарног појма посредно: преко а три

бут и ва (тип: „Умрие благи, тихи, разумни, добри старац Сатурно“),

е л и псе, квалификативне именице (тип: „Дичному добротвору (под

разумева се Мецена) бијаше једва педесет“.—„Рече ми безбради хрватски

Микеланђело“), односно преко а по зи ције (тип: „Жика, мој нови

момак, млад је“. — „Раде Неимар, легендарни мајстор“. — „Адам, мален

широк човјек“).

Битне карактеристике су исте, с тим што се придев јавља формално

наслоњен уз секундарну, обично заједничку именицу. И поред тога,

придев, у ствари, врши, заједно са том секундарном именицом, атрибут

ску одредбу главног (одређеног) именичког појма што и резултира упо

требом дужег облика. У извесном смислу у томе се унеколико издваја

апозиција: као слободнији члан реченице, она лако инклинира преди

катском карактеру (тип: „Петар, добар човек“), може да се схвати као

елидирана реченица (Петар (је) добар) предикатизованог придева, што

и намеће краћи облик.

202. Што се тиче адвербијално-апозитивне функције краћег об

лика, материјал показује да се његова опозициона вредност још добро

чува у номинативу и њему једнаком акузативу. У зависним падежима

већ се осећа продирање дужег облика, истина не у старијих извора а

код Вука ретко (исп. „К мосту (. . . покривеном) привуку бурад“) с тим

што се код Вука веома добро држи адвербијални краћи облик (типа:

„Ухватише пашу жива“) за разлику од других писаца западног и централ
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ног нашег језичког подручја, у којих се поред, дакако, бројних примера

краћег облика често јављају и дужи („Повео ме свечано обученог“.—„Др

хтавица му је онако везаном тресла тело.“ — „Више га живог нисам

видео“. — „Хтео је да му одере кожу онако живом“.—„Кућа је у засеоку

прибијеном под саму планину“ и др.).

203. Као трећу и последњу, издвојили смо ону категорију

у којој се придев јавља у функцији квал и ф и ка ције не од

ређе не је динке и ме ни ч ког појма. Ова је категорија

и најинтересантнија, јер би претпостављала доследну употребу

краће форме придева. Међутим, она је уједно и категорија која нам нај

боље доказује (или — показује) да је доследна употреба краће форме у

нашем језику почела да се губи, подлежући утицају дужег облика,

пре свега у зависним падежима, чак и у писаца који иначе краћи облик

живо употребљавају.

204. Ми смо издвојили две варијанте ове категорије. Прву: где

је придев елеменат квалификације а н га ж ова не је д и н к е (ти

па: „У томе и томе селу има један богат сељак“.—„Што рекао неки стари

поп Станко“.—„Склоних се под крошњу дебела стабла“), где је неодређе

ност именичке јединке „половична“: у објективној стварности она је одре

ђена, будући пробрана и ангажована у оквиру извесне ситуације (отуда

и бројне информације о њој већ у акту њеног презентирања), али је,

субјективно, у говорном плану третирана као неодређена, („један“,

„неки“ сељак).

Будући да се на јединку не указује „упућивачки“, јер се третира

као неодређена — нормалан би био краћи облик придева, лансиран само

да буде знак особине именичког појма. Сви извори и писци, без обзира

на територијално порекло, и употребљавају краћи облик веома уходано,

али само у номинативу и њему једнаком акузативу. Ова је ситуација еви

дентна и у старословенском. Међутим, иако знатно ређе, јавља се и

дужи облик у тим падежима. Дужи облик обично је резултат „специ

фикационог“ третмана особине („Украде оцу један чудотворни нож“.—

„Прави, истинити зулум“), односно одређености опште именичке пред

ставе („Дебели црни мрак“. — „Лелујави пламен свеће“) и сл. Један од

лемената који изазива дужи облик рекли бисмо да је и објективна

одређеност, ангажованост јединке именичког појма („Међу псима би

јаше један матори пас“. —„Био некакав богоугодни калуђер, бијеле главе

и браде, који се вазда богу мољаше“). Дужи облик срећемо и код Вука

(чак релативно чешће него у осталих писаца) а и код других писаца

како оних са источног тако и осталог подручја нашег језика, чак и у
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Држића и у старим нашим споменицима, мада у целини гледано —

релативно у знатно мањем броју од краћег облика.

У генитиву и у њему једнаком акузативу, дативу и локативу у

западних и централних писаца, такође се чувају краћи облици (а у оста

лих писаца само спорадично), али се, поред тога, запажа у њих и јасна

тенденција и афинитет ка коришћењу дуже форме придева у зависним

падежима, у појединим чак— подједнако обично (екстремнији у правцу

коришћења краћег облика је, углавном, генитив). Дужи облик сре

ћемо ту и код Вука („После дугога и страшнога боја... ухвате Кочу На

несе га пут пред кућу једног богатог човека“ и др.).

205. Друга варијанта квалификативне категорије у нашем раду

је она где је придев у функцији знака особине не а н га ж ова не,

не пр обра не је д и н к е која се, услед тога, одликује и потпу

ном, апсолутном неодређеношћу, има често смисао само „слике“

извесног предметног садржаја. („Рече да му скује добар буздован“.—

„Требало би добар и вјешт мајстор“.—„Сваки неозбиљан корак“.—„Гладан

и жедан човјек граби објема рукама“). И поред веома разгранате употребе

краћег облика, који би се једино и очекивао, већ од најстаријих споме

ника, налазимо, мада доста ретко, и дужи облик. Њега имамо и код

Вука („Вељко остане (за совјет) рабри војвода, а код Турака страшни

непријатељ“) — у номинативу—акузативу, за разлику од зависних па

дежа у којима се код Вука краћи облици добро држе (нарочито у гени

тиву), а и код осталих писаца и у осталим зависним падежима (чак

спорадично и у писаца са источног нашег језичког подручја). Краћи

је облик најомиљенији у квалификативном генитиву (налазимо га у

свих писаца, чак смо га забележили и код Ћосића — код кога су то

једини краћи облици придева у зависним падежима), а посебно у ге

нитиву сталних обрта (типа: „чудна ми чуда“, „усред бела дана“, „гром

из ведра неба“ и др.).

206. С обзиром на то да придев у квалификативној функцији на

челно има задатак да само открије особину, не упућујући на то да се

њоме одликује и дата јединка (да је треба посматрати у вези са „овом“,

„оном“ јединком), краћи облик је у оквиру ове функције веома норма

лан и онда кад се придев налази у самосталној служби. („Сит гладну не

верује“.—„Добар глас далеко се чује“). Ово је утолико изразитије уко

лико је посреди номинатив — акузатив док се у зависним падежима

наилази и на дужи облик („Болестан се пита здравоме се даје“.— „Сит

гладноме не вјерује“), вероватно под утицајем елемената „врсте“ или

уопште тенденције ка продирању дужих облика у зависне падеже.
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Општије одлике биле би:

1. Дужи облик је елеменат чистог, органски везаног атрибутског

односа са појмом који одређује, ступа с њим у јединствену нераски

диву везу као компонента јединствене слике коју са именицом означава

(„нежни цвет“, „охоли лав“, „јунак неисказани“, „црвени шал“, „славни

писац“) насупрот краћем облику који је као елеменат описа веома пре

дикативно обојен („Добар човјекизноси добро“=Ако је добар, човек изно

си добро, „Био би потребан вјешт мајстор“ = Требало би да је мајстор

вјешт; „Сједи невесео и тужан Јуре“=Јуре је тужан и невесео и сједи).

2. Дужи облик је елеменат „типолошке“ рашчлањености или лек

сичко-семантичке подвојености („драги камен“, „брзи воз“) насупрот

краћем облику који је увек само знак особине као такве („скуп камен“

= камен је скуп; „брз воз“ = воз је брз).

3. Дужи облик је елеменат одређености („Осуђени сељак је невин“)

насупрот краћем облику који је знак неодређености („Осуђен је невин

сељак“).

207. У односу на најстарије стање нашег језика, односно на стање у

старословенском, одлике данашњег стања су углавном ове:

— инфилтрира се дужи облик у све падеже придева којим се

детерминише „неодређена“ јединка, посебно она уз коју стоји и неодре

ђена заменица „неки“ „један“ (у функцији неодређене заменице), „сваки“

и сл. ;

— изразитија је употреба дужег облика у градивних и сл. придева

као знака врсте, специјалног квалитета;

— изразитија је употреба дуже форме у лексикализованих спрега

типа „драги камен“ и др. у независним падежима;

— слободнија је употреба краћег облика уз одређене јединке, на

рочито оне означене демонстративно-анафорском заменицом „тај“,

„онај“ и сл. и најзад

— слободнија је употреба дужих облика придева у зависним паде

жима не само атрибутске детерминације неодређене јединке већ и у пре

дикатоидним позицијама апозитивно-адвербијалне одредбе.

У свим осталим ситуацијама битних разлика нема. Основна је,

дакле, она која указује на доследнију употребу краће форме у одгова

рајућим атрибутско-предикатским (предикатоидним) ситуацијама у ста

ром језику, а слободнија употреба дужег облика у тим ситуацијама у

језику савременог стања“.

* Као што је проф. М. Стевановић показао, ово се огледа и у присвојних при

дева на -овјев и -ин, што потврђује и летимичан само преглед извора и грађе којом

смо се ми за овај рад служили...

12 Јужнословенски филолог XXIX
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R e s u m ć

The thesis contains the following main chapters: 1. Introduction

(S 1—13), 2. Remarks in connection with the theory of meaning of adjectival

form in the Old Slav and Serbo-Croatian languages (S 14—40), 3. Сoncept

of plan and collectiveness of nouns as relevant components of the category

of (in)definiteness (S 41—86), 4. Adjective in its function of identification

ofa definite idea (S 87—133), 5. Adjective as the element of description of a

certain definite concept (S 134—161), 6. Аdjective in its function of quali

tication of an indefinite unit of substantival conception (S 162—189), 7. Con

clusion (S 190—207).

The problem was investigated on written material from the most

ancient documents up to the works ofmodern literature in the Serbo-Croatian

language (without clarification of dialectologic perspectives and accent

situation). The meaning and function of double forms of adjectival para

digms were studied in the framework of context of lexicalized categories

in the positions—adjective-attribute, adjective in independent (substantival)

use, and adjective in predicative (adverbial-apositional) functions respectively.

IFirst of all the phenomenon of (in)definiteness itself is discussed,

the author establishes the following: (in)definiteness a) ofunit ofsubstantival

concept, b) kind of substantival contents, and c) definiteness of general

substantival idea.

The longer form of adjective occurs: 1. in the function of identifica

tor of definite unit; the identification is performed on the basis of referring

by means of adjective to that characteristic whereby but one unit is charac

terized or distinguished from the others within given limits of space and

time of their existence (»The bad servant should go to prison«, »The condent

ned peasant was innocent«, »The condemned is innocent«) as opposed to the

shorter form which is either a sign of characteristic or property as such

without the referring component (»Condemned was an innocent peasant«),

or adverbially or as an aposition (»Hungry, he sat down at table«, »Condemned,

the peasant was innocent«); 2. in the function ofindicator (identificator) of the

kind, special quality or specified ramification of the contents in question;

the identification is performed on the basis of an evident or attributed cha

racteristic whereby one kind of unit of the same genus is differentiated from

others (»blue stone«, »silk shawl«, »black onion«) as distinct from the shorter

form which does not indicate a special quality but only the property as such

(»blue stone«) or which differentiates the adjective semantically (»hearty

patient« — courageous patient: »heart patient« — »patient with cardiac di

sease«); 3. in the function of description of that unit which in the speech
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—thought complex appears as definite and identified; the adjective is an

element of stylistic description (»The angry Маrko rides through Kosovo«,

»The famous Cicero«, »This young hero said«), as distinct from the shorter

form which tends towards the syntactic-semantic opposite either adverbially

(»The angry Marko rides« — »Marko rides — angry«) or as a predicative

attribute, or it appears as a »modal« attribute (of the type: »Poor Pomet,

what did hedo«, »Oh, poor brother mine, who are you working for«); in its

function of determining the general substantival concept when the descrip

tion is performed by using a property characteristic of all units of the genera!

collection of a given content under discussion (»The dignified penguin stands

the cold«, »The blood-thirsty lion lives in Africa«, »The diligent ant loses none

of its time like the carefree cricket«).

Distinct from these situations are cases in which the substantival con

cept appears as an independent — either objectively non-engaged unit of

irrelevant identity (»A drunken man loses his reason«, »The hungry are disbelie

ved«) or as being engaged in the framework of a given situation objectively

determined unit, but thrown into the speech complex as subjectively in

determinate or indefinite and of irrelevant identity (»That was heard by a

rich man who had two daughters«, »Не Vwas guarded by a certain Nikoletina

Виrsać«, »I met cne of my excellent friends«). In these casesits normal to use

the shorter form of adjective, its function being pure qualification. A

stronger affinity towards the use of the longer form is displayed by the unit

which is uttered as subjectively indefinite, whilst in real circumstances it

is objectively definite (»In this village there lives a rich man«, »There joined

the conversation a moustached partisan«, »There stretched his legs a lazy lad.«).

Distinction of double adjectival forms occurs in the Serbo-Croatian

language as follows: a) at the level of opposition of definiteness towards

indefiniteness of the unit, b) opposition of sign of full property as against

the nomenclature sign of species, c) semantic oppositions, and d) syntacti

cal-functional oppositions. This, however, is most evident in the nominative

case and in the identical accusative of adjectives of masculine or neuter

gender singular, while the other cases (which still have double forms of

adjectival paradigm) show more conspicuous fluctuations, a tendency to

wards the use of the longer form, the more so as the source is younger. This

is observed even in dependent cases of adjectives in predicative positions where

the distinction of the longer and shorter forms is hardly felt, if at all (hence

almost complete equality of meaning in: »I found him dead« to be under

stood that there are two varieties of the adjective dead, i.e. mrtva and mrtvog.

In a general way the Serbo-Croatian adjectival form still shows a cer

tain lawfulness in respect of the distribution and meaning, although not ex
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clusively and not without irrationality, which is the outcome of the histo

rical development of the language and pure subjective elements depending

on the process of thought and the demands and needs of the speech commu

nication itself.
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